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HOOFDSTUK 1

Zesduizend jaar geleden
Honderden, ja duizenden jaren had de strijd geduurd
tussen het gletscherijs met zijn atmosferische invloeden en
de vegetatie van milder streken, die steeds grotere gebieden in beslag nam naarmate het ijs zich terug moest
trekken. Maar nu eindelijk was de gletscherrand van de
noordelijke ijskap zover geplaatst, dat naast die oostenen noordenwinden, ook de westenwind een grote rol ging
spelen over midden-Europa. Een milder klimaat had zijn
intrede gedaan.
In het gebied van Nederland hadden vele eeuwen achtereen de rendieren als hoofdwild gegraasd op een zo goed
als boomloze vlakte, eentonig begroeid met rendiermos als
voornaamste bedekking. Soms, als het ijs een eind was
terug geweken uit het Noordduitse land, hadden de
berken, wilgen en dennen zich wat verder noordelijk
kunnen verplaatsen, waren met hen grassen en andere
planten opgemerkt, dan waren verder zuidelijk bomen en
planten uit gematigder zone komen opdringen. Maar als
daarop een nieuwe doorstoot van de oneindige gletscher
plaats vond, moesten deze vertegenwoordigers van de flora
hun veroverde gebied weer geheel of gedeeltelijk prijsgeven.
Zo had lang een heen en weer golven van de strijd
plaats gevonden, tot nu eindelijk Noordduitsland, het Oostzeebekken en een deel van Zweden ijsvrij waren geworden. Maar de toenmaals levende mens had er niets van
gemerkt, dat er enige verandering in het landschap had
plaats gevonden, zo onmerkbaar en langzaam was alles
in zijn werk gegaan.
De rendierjagers joegen nu in de toendra's van Skandinavië en zouden nimmer willen geloven, dat hun voorvaderen eens duizend kilometers zuidelijker een zelfde
bedrijf hadden uitgeoefend en daar toen temidden van
sneeuwhoen en lemming, veelvraat, sneeuwhaas en poolVos hadden geleefd.

Toen de ijsrand zich langzamerhand naar het noorden
terugtrok, ging het rendiermos met zijn trawanten dit volgen, nieuwe gebieden in beslag nemend en daarmee de
noordelijke dierenwereld. En met deze de rendierjager,
de mens van het jong-palaeolithicum, de laatste periode
van de oud-steentijd.
Intussen kwam nu van zuidelijker streken een nieuwe
flora opdringen. Naast de grove den, de berk en de wilg
kwam de hazelaar binnen, de struik, die door zijn vruchten van zoveel belang zou zijn voor de mens van de
midden-steentijd, later o.a. gevolgd door eik en linde, met
allerlei heestergewassen. De bodembedekking van rendiermos moest in de loop der lange tijden plaats maken voor
ericaceen, grassen en andere planten. Het zachter klimaat en de meer vochtige atmosfeer zorgden, dat er reeds
een zekere rijkdom in de flora kon komen.
En met die vernieuwde en verrijkte flora kwam ook een
andere fauna ons land binnen. In de tijd, waarin ons
verhaal speelt, een zestig eeuwen geleden, draafden over
de vlakten de wilde paarden; eland en edelhert en ree
hadden zich hier ingeburgerd; de machtige oeros met bruine beer, wolf, Vos en ever behoorden verder tot de grotere dieren, waarvan de eerste soms voor de mens gevaarlijk waren.
De mens die hier thans huisde, was zich er niet van
bewust, dat eens op deze vlakten de rendieren hadden
gegraasd en de rendierjagers hadden vertoefd. Hij wist
natuurlijk evenmin, of hij een rechtstreekse afstammeling
was van de rendierjagers, of dat zijn voorvaderen van
het zuiden waren opgedrongen, onmerkbaar, over een tijdperk van vele eeuwen, evenals de hazelaar en de eik
en de nieuwe soorten van jachtwild.
Nog is het probleem niet opgelost, of de midden-steentijdmens hier een nazaat was van een deel der jongpalaeolithische jagers, die zich bij de langzame verandering van het milieu hadden aangepast, of dat hij uit
zuidelijker gebieden is opgetrokken, of dat deze beide mogelijkheden tezamen er voor hebben gezorgd, dat de mesolithische mens met zijn gedeeltelijk gewijzigde cultuur
de oude, maar in structuur geheel veranderde woongebieden in beslag hielden of namen.
Vastgesteld is evenwel, dat hij was van het zelfde, reeds
hoog ontwikkelde, ras als de homo Aurignacien of CroMagnon-mens en de rendierjager met zijn hoge voorhoofd.
Zijn werktuigen waren echter gedeeltelijk van geheel andere
vorm. De typische microlithen van vuursteen, die hij vervaardigde, men vindt ze van Spanje tot in Midden- en
Noord-Europa. Deze zeer aparte vuursteenindustrie zal een

zekere aanpassing hebben bedoeld ten opzichte van de jacht
en de visserij, doch doet ook een instroming, invasie, van
zuidelijke elementen vermoeden, die allengs in de lange
tijdspanne tot een geweldige uitbreiding is gekomen.
Hoe ook in bijzonderheden de oorsprong is geweest, de
bodem van ons land bevat honderdduizenden van werktuigjes van silex en afslagen als relicten van de mesolithische mens.
Zesduizend jaar geleden.
Een heldere voorjaarsdag.
Twee mannen, luchtig in dierenhuiden gehuld, die hun
armen en tevens de benen beneden de knie bloot lieten,
met hun hoofd zonder enige bedekking, doch dicht begroeid
met haren, die hen tot op de schouders vielen, liepen
een honderd meter van elkander verwijderd over een eenzame vlakte ergens in het zuiden van het gebied, dat
thans ons land uitmaakt. Aan een riem over hun schouder droegen ze een lange speer met scherpe hoornen punt
en een paar werpsperen, terwijl een vuurstenen mes, de
greep met dierenhuid omwoeld in een schede aan een
gordelriem hing. In hun hand hielden ze een boog;
een koker van gevlochten teen, een aantal pijlen bevattend,
was eveneens aan een over de schouder gedragen riem bevestigd. De bogen waren met een pijl belegd en tot schieten klaar. De scherpe jagersogen blikten naar rechts en
links en vooruit over het veld, dat met heide, gagel en
brem en meer planten uit het gevolg van de ericaceeën
begroeid was, zelfs op enkele plaatsen nog met een taai
gezelschap rendiermos dat zich hier nog had kunnen handhaven. De jagers hadden naar het scheen deze dag nog
niet veel geluk gehad, want ieder van hen voerde slechts
een haas met zich die gebonden was aan een smalle riem
aan hun kleding.
Er was een groot onderscheid in de beide mannen, die
naar wild liepen te speuren op de stille vlakte. De ene
was een man van middelbare leeftijd. Hij was van een
stevige, eigenlijk wat lompe lichaamsbouw. Een grote, niet
bijzonder verzorgde baard bedekte een groot deel van zijn
gezicht. Zijn gelaat had een norse, niet erg betrouwbare
uitdrukking en de blik van zijn ogen onder de zware
wenkbrauwen was enigszins loerend.
Zijn metgezel was van een veel lichtere bouw; zijn lichaam scheen echter over grote spierkracht en lenigheid
te beschikken. Hij droeg een lichte, blonde baard en zijn
nog jongensachtige gelaatstrekken drukten goedmoedigheid
en opgeruimdheid uit. Zijn leeftijd kon hoogstens twintig jaren zijn.
Onder het lopen wisselden beide mannen bijna geen woord.

Nu en dan mopperde de oudere eens over het weinige
wild, dat ze deze morgen aantroffen.
De jagers waren nu een bosje genaderd, waarin een
aantal olmen en dennen stonden met hazelaars en berken. De ondergroei van struiken was, vooral langs de
rand, vrij dicht. Zonder enige voorafgaande afspraak drongen de beide mannen gelijktijdig de wildernis binnen en
hielden daarbij ongeveer hun oude afstand.
Ze hadden nog maar nauwelijks het bosje betreden,
toen op enkele schreden afstand van de jongste der beide jagers een reebok opsprong om zich snel uit de voeten te maken. De jonge schutter was het dier echter te
vlug af. Met zijn zuiver oog, waarvoor hij bekend stond,
zond hij een pijl van zijn boog. Hij trof het dier in de
linkerzijde; hij knikte tevreden, want het moest een dodelijk bladschot zijn. De pijlspits zou zeker in een der edele
delen van het dierenlichaam steken. De ree maakte een
luchtsprong, doch bleef nog voortrennen.
De jongere jager liet een waarschuwingskreet voor zijn
makker horen, daar het getroffen dier in diens richting
was verdwenen. Hij bleef echter verder in de eenmaal aangenomen richting tussen de bomen en struiken doorlopen,
terwijl reeds weer een nieuwe pijl op zijn boog klaar lag.
De schutter was overtuigd; dat de bok spoedig zou sterven of misschien thans reeds dood was; de zware pijlpunt
had van korte afstand het dier op de juiste plaats getroffen. Zodra zij het bosterrein hadden afgelopen, zouden
zijn kameraad en hij het hert wel opsporen.
Toen de jager de vlakte weer had bereikt, bleef hij een
ogenblik wachten op zijn makker, maar wijl deze naar
zijn mening te lang wegbleef, riep hij luid: ,,Waar blijft,
gij, Alf?"
Uit het hout klonk als antwoord: ,,Ik heb een ree geschoten."
Een glimlach kwam om de lippen van de jeugdige schutter:
,Alf zou toch zeker niet willen beweren, dat hij de reebok had geschoten! De jager drong het bosje weer binnen en ging in de richting vanwaar de stem tot hem
was gekomen.
Spoedig had hij zijn makker bereikt. Ja, daar lag de
dode reebok en Alf lag er naast geknield en sneed met
zijn vuurstenen mes het slachtoffer de buik open om er
de onbruikbare ingewanden uit te verwijderen. De oudere
man zag op naar zijn jachtgenoot en zeide: ,,Ik heb geluk gehad, Eko. Hadt gij de knaap ook gezien? Ik hoorde jouw waarschuwing."
De jonge man was eerst een weinig verbluft over deze

woorden van de andere. Hij antwoordde: Of ik hem ook had
gezien? Haha! Van mij is het dodelijk schot. Ziet daar!"
De spreker wees op de bloederige schotwonde in de naar
boven gekeerde linkerzijde van het dier.
De oudere zag hem aan met een loerende, gramstorige
blik en hij bromde: ,,Ge kunt beweren wat ge wilt, maar
ik zeg je, dat ik het beest heb geschoten en dat het
daarom van mij is."
Hoewel Eko gewoonlijk een kalme, goedmoedige jongeling
was, kon hij echter soms plotseling in drift geraken, als
hij meende verongelijkt te worden. Het bloed steeg hem
ineens naar het hoofd. ,,Ge liegt Alf, het dodelijk schot
was van mij."
Met een heftige beweging gooide hij zijn boog neer,
sprong op zijn makker toe en wierp hem languit over moe
en bladeren. Hij ging daarop naast de dode reebok staan,
de ene voet op het lichaam van het dier. Hij stond daar
in een zegevierende houding, doch hij begreep zeer goed,
dat hij nog niet gezegevierd had; Alf zou zich zo gemakkelijk niet gewonnen geven. Hij lette scherp op de bewegingen van zijn jachtgezel. Want hij was overtuigd, dat
deze hem de buit, die hem, Eko, rechtmatig toebehoorde, nog verder zou betwisten.
De oudere man was met een snelle beweging weer omhoog gerezen. Hij stond een ogenblik schijnbaar besluiteloos en beschouwde de ander met dreigende blik. Het bebloede mes hield hij in de hand.
Plotseling sprong hij op zijn jachtgenoot toe en nu had
daar tussen de bomen op het mos een verbitterd gevecht plaats. Eko begreep, dat zijn leven er van afhing,
want hij kende het karakter van zijn tegenstander. De
oudere man was de sterkste van de twee, maar zijn rivaal was veel vlugger. Lang duurde de strijd niet. Het
gelukte de jongere om zijn tegenstander achterwaarts te
doen struikelen over de dode reebok. Ruggelings viel Alf
op de bodem. Meteen zat Eko hem op de borst en terwijl hij met de ene hand de vuist met het mes van de
tegenstander afweerde, stiet hij hem met de andere hand
zijn eigen vuurstenen mes tot aan het leren hecht in de
keel.
Snel vlood het bloed uit de afschuwelijke wonde, toen
Eko zijn wapen terugtrok. Nog slechts een ogenblik behoefde hij met inspanning van al zijn krachten zijn vijand
tegen de bodem te drukken. Zeer snel verslapten diens pogingen om zich vrij te maken. Het bloed golfde hem tevens uit de mond bij de gorgelende geluiden die hij maakte.
Enkele minuten nadat hij de messteek had ontvangen,

lag de oudere jager reeds levenloos op de bodem uitgestrekt.
Met sombere blik keek de dader enige tijd naar het
lichaam van zijn verslagen tegenstander. Zijn drift en
verontwaardiging waren geluwd en het begon tot hem door
te dringen wat hij had gedaan en wat de gevolgen ervan
zouden zijn.
Eindelijk mompelde hij: ,,Dit was niet mijn wil, Alf.
Het was een strijd op leven en dood en gij hebt die uitgelokt. Ik was reeds gewaarschuwd om niet met jou te
gaan jagen, omdat ge niet eerlijk waart."
Eko draaide zich naar de reebok, beschouwde de wonde in de zijde van het dier en wentelde het toen om.
Met verachting prevelde hij: „De kerel heeft het dier
met geen enkel schot geraakt! En dan nog te durven
beweren, dat het van hem was."
Evenwel, nu de opwinding van het gevecht voorbij was
en hij goed ging beseffen, wat hij gedaan had, kwam de
vraag bij hem op: ,,Wat nu?"
Een poos stond de jager daar. Nu eens staarde hij werktuigelijk naar de hem omringende stammen der bomen,
dan weer trok de dode man daar naast hem zijn blik naar
zich toe. Na een ogenblik van geestelijke verdoving
werkte thans zijn brein koortsachtig. Hij overwoog de mogelijkheden die nog voor hem openstonden en de bezwaren
die er aan verbonden waren.
Hij kon terugkeren naar zijn woning in de nederzetting.
Maar men zou hem vragen waar Alf was gebleven, want
men wist, dat ze tezamen op jacht waren gegaan. Hij
zou dan kunnen zeggen, dat ze al spoedig ieder een eigen
weg hadden gezocht en hij Alf niet weer gezien had. In
dat geval zou hij het lijk moeten begraven, opdat ze het
niet zouden vinden met zijn halswonde.
Doch Eko verwierp dit plan. Het was hem nimmer
mogelijk geweest om te liegen en hij zou dit ook nu
niet kunnen.
Hij kon ook terugkeren en precies en eerlijk vertellen,
hoe alles gegaan was. Er waren er, die het helemaal
niet erg zouden vinden, dat Alf dood was, verslagen in
een eerlijk gevecht. Maar toch, een ieder had vrienden
en Alfs beide volwassen zoons zouden waarschijnlijk trachten hun vader te wreken. De jonge man vond deze ene
dode al welletjes en hij voelde er niets voor om nogmaals voor zijn leven te moeten vechten en misschien nog
meer doden voor zijn rekening te moeten nemen.
Er bleef Eko, naar hij meende, daarom geen andere
mogelijkheid over dan te vluchten en te trachten zich hier
of daar bij een andere stam aan te sluiten.
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Nogmaals overdacht de jager ernstig de situatie en
nogmaals kwam hij tot de slotsom, dat hij niet meer bij
de eigen stam zou kunnen terugkeren. Hij zou zich daarom moeten begeven naar een andere streek, ver van dit
gebied, omdat zijn stam soms grote zwerftochten maakte
en dan eens hier en dan eens daar ging wonen.
Nu zijn besluit genomen was ging Eko zich voorbereiden voor de tocht. Hij trok de reebok een eindje uit de
buurt van de dode man en ging het werk, waaraan Alf
begonnen was, voleinden; het dier werd verder open gesneden en van zijn ingewanden ontdaan. Daarop sneed de
jager de beste stukken uit het hertelichaam en bevestigde die aan riemen om ze over de schouder te kunnen
gooien. Hij wilde deze brokken medenemen op zijn lange
tocht, opdat hij althans de eerste dagen geen honger zou
behoeven te lijden. Het geschoten haas liet hij maar achter.
Toen hij met de reebok klaar was, nam hij de speer van
Alf' in zijn handen. Ze was, meende hij, goed afgewerkt.
Het zou goed zijn om ruim reservewapenen bij zich te
hebben. Maar neen, van die kerel, de toch de oorzaak
was, dat hij nu als een vluchteling over de onbekende
vlakten moest trekken, wilde hij niemendal bezitten. De
reebok echter, die was geheel zijn eigendom, daarvan
kon hij meenemen zoveel hij wilde.
,Wat moet ik met de dode aanvangen?" vroeg Eko zich
nu af. Begraven? Deze karwei lokte hem weinig aan.
Hij had hier geen spade, zelfs geen houweel. En waarom
begraven? Had Alf dit aan hem verdiend? Er was een
kleine mogelijkheid, dat zijn stamgenoten hem hier zouden vinden, maar er was een veel grotere kans, dat met
een paar dagen de wolven het lichaam uiteen zouden rijten, en dat de grote vogels met hun haaksnavels en hun
felle ogen, die zelfs door de boombladeren konden zien,
hen daarbij zouden helpen. En kleinere roofdieren zouden
volgen en kijken of er voor hen nog een draadje vlees
of een spiertje over was gebleven. En het einde zou zijn,
dat de beenderen van Alf hier en daar in het bosje verspreid zouden komen te liggen.
Eko gooide de riemen met het vlees over de schouders
en raapte zijn speer en boog op. Nog eenmaal wierp hij
een blik op het wasbleke gezicht van de dode en daarop begaf hij zich weer naar de vlakte. Daar zag hij nog
een ogenblik in de richting, in welke de woning van
zijn familie lag temidden van de andere leden van
de stam. De afstand was te ver om iets te kunnen onderscheiden van de eenvoudige hutten; ze gingen bovendien verscholen achter de struik- en boomgroepen hier
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en daar. Er was zelfs geen rookpluimpje te onderscheiden van de haardvuren, die daar toch naar boven moesten kringelen.
,Zal ik wel ooit mijn vader en moeder, mijn broeders
en zusters terugzien en de andere leden van de stam?"
ging de jonge man door het hoofd. De opgeruimde trek,
die er gewoonlijk lag op het gezicht van de jeugdige
jager, ze was geheel verdwenen en er was een droefgeestige plooi voor in de plaats gekomen.
Een wijl stond Eko daar, met sombere gedachten. Dan,
met een resolute beweging, wendde hij zich om en begon
zijn reis naar onbekende bestemming. Hij liep, met de
zon in de rug, in noordelijke richting.
Het was een mooie voorjaarsdag; kieviten buitelden over
het veld, wulpen lieten hun fluittonen horen, leeuweriken,
kneuen en andere kleine gevleugelde bewoners van de
vlakte verlevendigden met hun ge-orgel het landschap. Bloemen in allerlei soorten en verschillende kleuren verbraken hier en daar het overigens wat eentonige bodemtapijt en werden bezocht door ontelbare menigten van gonzende insecten en een enkele vroege vlinder. Het was een
der mooie bruidsdagen van de nieuw-ontwaakte natuur.
Maar Eko, de jager, had thans nergens oog of oor
voor. Hij zag geen mooie bloemen of schuchtere, pas ontloken blaadjes; hij hoorde geen opwekkend vogelgejubel;
hij voelde niet de weldadige warmte van de levenbrengende voorjaarszon. Zijn gemoedsstemming was somber. De
grote vlakte, met hier en daar enige onderbreking door
een waterplas of een bospartij, ze was hem gelijk een
troosteloze woestijn. Waar hij ook zijn blikken wendde,
hij zag nergens een menselijk wezen. Ja, de mensen waren slechts dun gezaaid over de wereld. In vroegere dagen
had hij op zijn jachtomzwervingen ook zo goed als nooit
andere mensen gezien of ontmoet, maar dan was hij meest
in gezelschap van leden van zijn stam geweest of hij
wist, dat hij straks weer in de hut bij zijn familie zou
terugkeren.
Nu was dit anders. Hij had thans het gevoel alsof de
gehele hem omringende natuur hem vijandig gezind was,
alsof hij zich alleen op deze wijde, oneindige wereld bevond. Hij voelde zich eenzaam, de eerste maal in zijn
leven; en verlaten, wat nog schrijnender voor hem was.
Eko begreep ook, dat het hem als eenling moeilijk zou
vallen, om door de jacht alleen in zijn levensonderhoud
te voorzien. En dan: nu scheen de zon en kon hij rondom zich zien, maar straks zou de avond weer vallen en
de nachtdieren zouden op buit uitgaan. En zou hij zich
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dan, zonder naast zich een beschermend vuur, te slapen
kunnen leggen op de vlakte of in de struiken?
De jager besloot om voorlopig overdag in de heide te
gaan rusten en slapen en in de nacht wakker te blijven
en verder te trekken.
Eko liep door met stevige, vaste passen. Toen hij enkele
uren had gemarcheerd, achtte hij de tijd gekomen om enige
rust te nemen. Op een terreinverhoging aangekomen, tuurde hij scherp in alle richtingen. Neen, nergens een menselijk wezen te ontdekken. De jager gooide de last, die
hij met zich droeg, op de bodem. Daarop haalde hij uit
de omgeving een paar, armen vol heide en droge grassen en spreidde die uit op de bodembedekking. Dit zou zijn
egerstede zijn voor enkele uren.
Vervolgens sneed de jonge man enige dunne schijven
van een der brokken hertevlees, maalde deze tussen zijn
gave kiezen en vulde er zijn maag mee. Nogmaals speurde hij de omgeving af naar mens en dier en daarop ging
hij liggen om een korte tijd te slapen.
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HOOFDSTUK II

De tocht
De schemering lag reeds over de vlakte, toen de jager
ontwaakte. „Ze zullen in de nederzetting al lang naar
ons hebben uitgezien en ze zullen niet kunnen begrijpen,
waar wij blijven," mompelde hij. ,,Maar een onzer keert
nooit meer terug en de ander waarschijnlijk ook niet."
Er dreigde zich een mismoedige stemming van Eko
meester te zullen maken, maar hij onderdrukte deze. Hij
bedacht, dat hij jong en sterk was, en hij trachtte zich
diets te maken, dat de gehele, grote wereld voor hem
open lag met al haar mogelijkheden. Waarom zouden andere stammen hem niet willen opnemen; hij was immers
een reeds volleerd jager en wie was zekerder van zijn
schot dan hij? En hij was een zeer goede vuursteenbewerker. Daarenboven, bij de huttenbouw en andere werkzaamheden was hij een der vlugsten.
Eko greep een brok van het vlees en sneed hiervan
weer enige plakken om die naar zijn maag te doen verhuizen. ,,Ik moet toch trachten, dat ik morgen licht brandbaar materiaal verzamel, zodat ik een vuur kan aanleggen en het vlees daar even boven kan houden," ging
hem door het hoofd.
Toen de jager klaar was met eten, gooide hij zijn vlees
en zijn boog over de schouder en met de speer in zijn
hand ging hij de tocht voortzetten.
De maan stond reeds aan de hemel en steeds meer,
naarmate het donkerder werd, verschenen er sterren. Het
was voor Eko daarom geheel niet moeilijk om in dezelfde richting voort te gaan als hij die middag had ingeslagen. In de stilte van de voornacht liep hij regelmatig
door. Maan en sterren zorgden, dat de duisternis niet te
diep werd.
De jager meed bosjes en groepen bomen en struiken.
Hij achtte het te gewaagd om daar als enkeling en in
de nacht door te trekken. Waar hij deze op zijn tocht
tegenkwam, ging hij ze met een grote bocht passeren. Van
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scheppen en daarmee zijn dorst te lessen. Daarop ging hij
de oever van de plas afzoeken naar eieren. Het viel hem
niet moeilijk om een flink aantal te rapen. Nadat hij de
eieren even in het water had gehouden om te onderzoeken of er zich ook bebroede of vuile onder bevonden,
brak hij de schalen en liet de inhoud door zijn keelgat
glijden.
Het volgende werk, dat de jager ter hand nam, was
het zoeken van geschikte vuursteenknollen en een slagsteen. Nadat hij deze gevonden had, ging hij op de bodem
zitten en begon de vuursteenklompen te bewerken. Een
paar keer gooide hij een werkstuk, dat zijn goedkeuring
niet geheel kon wegdragen van zich, maar na ruim een
uur had hij een stuk silex van een scherpe snijkant voorzien, waardoor het als handbijl dienst kon doen.
Eko begaf zich nu naar een bospartijtje in de buurt
en zocht een paar lange, sterke stokken, zo recht mogelijk.
Met zijn eenvoudige handbijl werden deze van de stam
geslagen en van zijtakjes ontdaan. Nog een tijd besteedde
hij aan het afschilferen der stokken en het verwijderen
van oneffenheden; de laatste handelingen met behulp van
zijn vuurstenen mes. En toen hij meende, dat er aan
deze speerschachten voldoende arbeid was gedaan en ze
bruikbaar waren, bevestigde hij de spitsen aan een der
uiteinden met stevige, smalle riemen. De speren waren
wel niet zo mooi als die welke hij geregeld in de nederzetting
had vervaardigd met behulp van schrabbers en holschrabbers, maar ze konden heel goed hun dienst doen, en dat was
het voornaamste.
Ziezo, hij was nu in ieder geval beter bewapend, oordeelde de jager. Hij ging nu eerst enig vlees eten, wat
hij in de vroege morgenuren had nagelaten, omdat hij
toen een groot aantal eieren had verorberd. Daarna zocht
hij een geschikt plekje om enige uren te gaan slapen
Eko was vermoeid van de lange, nachtelijke tocht en
hij viel daardoor spoedig in een rustige, diepe slaap. Terwijl hij daar lag in het hoge heidekruid, zo goed als onzichtbaar voor de omgeving, passeerde hem op korte afstand een vos. Het dier liep, geen onraad vrezende, kalm
en overal snuffelende over het veld. Opeens werd het onrustig: het had een vreemde lucht in de neus gekregen.
Onderzoekend bleef de Vos een ogenblik staan; daarop
sloop hij een weinig in de richting van de slapende. Zijn
ogen zagen nu blijkbaar iets, wat hij niet vertrouwde,
want plotseling maakte hij rechtsomkeert en snelde weg.
Het was reeds een heel eind in de namiddag, toen Eko
weer ontwaakte. Nog even bleef hij op zijn door de zon
beschenen leger liggen en ging eens overwegen, hoeveel

enig dierenleven werd hij in de eerste uren niets gewaar.
Eenmaal meende hij in de nachtelijke stilte enig geritsel te horen als van een vluchtend dier, doch het halfduister belette hem om uit te maken, wat de juiste oorzaak ervan was.
Het was omstreeks middernacht, toen Eko op een dier
stuitte, dat echter niet voor hem op de vlucht sloeg. Op
korte afstand van hem doemde een grote, donkere silhouet
op. De jager verschrok een ogenblik; hij bleef staan en
werktuigelijk klemde hij zijn speer vaster in zijn handen.
Ook het grote beest stond als roerloos en scheen ook hem
aandachtig gade te slaan. Eko begreep, dat hij hier te doen
had met een volwassen oeros. Gejaagd stormden de gedachten hem door het hoofd. Het geweldige dier kon een
zeer gevaarlijke vijand voor hem worden, wanneer het
op een of andere wijze geprikkeld zou worden. Hij voelde
er helemaal niets voor om zich met die kolos te meten.
Wat moest hij als mens alleen met een speer er tegen
beginnen? De boog zou zelfs overdag bij zo een groot dier
vrijwel waardeloos zijn, laat staan dan thans in h t donker, nu de gestalte van het dier slechts vaag was te onderscheiden. De prikkel van een pijl in het lichaam van
het beest zou onvermijdelijk een voor hem, Eko, hopeloos gevecht betekenen.
Nu de jager een en ander snel had overwogen, begon hij als bij intuitie achteruit te lopen, zo onhoorbaar
mogelijk. Gelukkig, de oeros bleef staan waar hij stond,
volgde hem niet. De silhouet vervaagde meer en meer en
spoedig was van het dier niets meer te onderscheiden,
was het opgeslokt door de sluier der duisternis. Nog een
eind bleef de jonge man terug lopen, daarop sloeg hij,
opgelucht doch met nog heftig kloppend hart, naar links
af en liep met een grote boog om de plaats, waar hij
deze ontmoeting had gehad. Hij herademde echter niet
eerder dan toen hij een eind verder was en zich, althans
wat deze oeros betrof, weer veilig waande. Het marcheren in de nacht bleek dus ook niet zonder gevaar te
zijn. Het was niet alleen gewenst om vuur te maken,
maar in de eerste plaats nodig vond hij het, dat hij zich
van meer handsperen voorzag. Wat betekende één zo'n
wapen tegen grof wild? Zodra de dag weer zou zijn aangebroken, wilde de jager een paar stenen speerspitsen
vervaardigen en schachten snijden.
Toen de morgen aanbrak, passeerde de jonge man een
flinke plas, omzoomd met riet en andere waterminnende
planten. Een menigte vogels verhief zich hij zijn verschijnen in de lucht onder een alarmerend gekrijs. Eko begaf
zich naar het water om met zijn handen het vocht op te
16
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dag- of liever nachtreizen hij zou moeten afleggen, voor
hij een andere stam zou gaan opzoeken. Hij kwam tot
de slotsom, dat het er minstens zoveel moesten zijn
als hij vingers aan een hand had. Hij wist immers, dat
een stam soms om een kleinigheid ging zwerven en een
nieuwe woonplaats zoeken; hier, omdat het water bij de
nederzetting niet voldoende vis meer bevatte, daar omdat
het grote jachtwild uit de buurt weg bleef, soms ook omdat
men te veel last kreeg van roofwild. Het oprichten van
nieuwe hutten betekende immers slechts een kleinigheid.
En Eko wist toch ook, dat de stam er bij het zoeken van een
nieuwe woonstee helemaal niet tegen opzag om een grote
zwerftocht te maken.
Men was steeds genoodzaakt bij nieuwe vestigingen deze aan te leggen bij een plas of een beek. De
jager moest daarom zorgen ver weg te reizen voor hij
zich bij een andere stam aansloot, wilde hij zeker zijn,
niet weer met de oude in aanraking te komen.
Voordat Eko zijn tocht voortzette, zocht hij eerst de plas
weer op. Opnieuw maakte de vogelwereld daar groot misbaar, toen ze hem zag en vooral toen hij weer een aantal nesten van de eieren beroofde en deze evenals in de
morgen weder nuttigde. Sommige brutalen waagden het
de rover van hun eigendom met veel geschreeuw direct
over het hoofd te scheren, maar deze nam daarvan geheel
geen notie.
Nadat de jager meende voldoende eieren in zijn maag
te hebben laten verdwijnen, ging hij weer een p005 op
de bodem zitten om de schemering af te wachten; de
tocht zou dan nog lang genoeg worden, meende hij. Hij
speurde eens rond zich over de vlakte. In de verte graasde een edelhert; een ogenblik later ontwaarde hij een dravende, lompe eland.
Eindelijk was de duisternis ingevallen en de zwerver
rees op om de eentonige troosteloze tocht in de eenzaamheid weer voort te zetten, wederom in noordelijke richting. Nu hij drie handsperen met zich meevoerde, had de
jager het gevoel van veiliger te zijn. Evenals de vorige
nacht meed hij bospartijen. Maan en sterren hielden hem
ook thans gezelschap en ze wierpen een zacht licht over
de vlakte. Soms was de jonge man in een mistroostige,
sombere stemming; de eenzaamheid begon benauwend te
werken. 0, had hij maar één reisgezel bij zich, waarmee hij ten minste eens een woord kon wisselen! Maar de
jager begreep, dat hij zich niet aan moedeloosheid mocht
overgeven; dat zou immers zijn geestkracht, zijn doorzettingsvermogen verlammen.
Een paar maal zag Eko een dier als een schaduw over
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de vlakte snellen. Toen hij enige uren had gelopen, ontwaarde hij op een afstand van ongeveer veertig schreden van hem een grijze gedaante. Het dier hield gelijke
tred met hem. De jager herkende in het beest een
wolf. Zo nu en dan scheen het dier zijn kop naar hem
te wenden. Eko bleef met zijn oude, regelmatige pas doorstappen, maar hield de rover naast zich voortdurend in
het oog. Wat voor plannen had het dier? Wilde het in
zijn eentje hem aanvallen? Hij geloofde dit niet, maar hij
vertrouwde hem toch niet. Was het misschien een wolvin, die haar welpen in de buurt had, wat haar brutaal
deed zijn?
De rover bleef hem maar steeds gezelschap houden.
Soms liet hij Eko een eindje vooruit gaan, zodat deze
genoodzaakt was om dan telkens een blik naar achteren
te werpen. Dit meelopen van de wolf begon de jager
te irriteren en hij nam het besluit om er een eind aan
te maken. Hij schatte de afstand, die hem van het dier
scheidde; ze was niet groot en een pijl zou nog voldoende uitwerking hebben. De jager nam onder het lopen
de boog van zijn schouder en voorzag deze van een pijl.
Nu liet hij zijn speer vallen, mikte snel en zond een pijl
in de richting van het roofdier.
Er klonk een langgerekt g€.huil in de stilte van de
nacht, dat in de verte beantwoord werd. De grijze gestalte nam met grote sprongen de vlucht en was spoedig
verdwenen in het beschermende duister. De jager lachte
voldaan, gooide de boog weer over de schouder en raapte
zijn speer op. Daarop zette hij de tocht voort.
Tegen de ochtend matigde Eko zijn pas. Zijn benen werden vermoeid. Toen de dag was aangebroken en het gezichtsveld weer ruim was geworden, speurde de reiziger
in alle richtingen naar een nieuwe waterplas; de eieren
van de vorige dag hadden hem goed gesmaakt en waren een welkome afwisseling bij de eentonige vleeskost.
Vogelgeschreeuw een eind rechts van hem, waarin de
grutto's de boventoon voerden, verried de aanwezigheid
van een meertje. Eko richtte zijn schreden daarheen en
ook nu kon hij zich aan eieren tegoed doen.
Het weer bleef goed en de jager bracht het grootste deel
van de dag slapende door. En toen de zon weer was
verdwenen en de schemer was ingevallen, werd een nieuwe nachtmars ingezet, de derde.
Deze nacht kwam noch een oeros, noch een wolf de
zwerver plagen, hoewel zo nu en dan enig geritsel en
gedruis rond hem verried, dat hij zich niet alleen op de
vlakte bevond. Doch deze nacht kwam steeds voor zijn
geest het leven in de oude nederzetting, de gelukkige
1
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dagen in de ouderlijke hut. En daarnaast zag hij telkens het wasbleke gelaat van Alf, de afgrijselijke wonde
aan diens hals, waaruit snel het bloed gulpte.
Middernacht was reeds gepasseerd, toen Eko op een
ernstige hindernis stuitte. Voor hem doemde een water
op, waarin de maan, die reeds aanstalten maakte om te
verdwijnen en een deel van het sterrenheir zich spiegelde. De jager zag naar links en daarna naar rechts, naar
beide zijden strekte zich de donkere watermassa uit. Neen,
dit was geen plas, waar je omheen kon trekken; het
moest een brede stroom zijn, waarvan de andere oever
slechts vaag te zien was.
De jager vond het te gewaagd om zo maar, plompverloren, te trachten de rivier over te zwemmen; hij achtte het beter om de dag af te wachten en dan de situatie eerst goed op te nemen. Er was toch ook niets,
dat hem tot grote spoed aanzette. Liggende in de struiken bracht hij half slapend, half wakend het verdere
deel van de nacht door.
Toen een nieuwe zon boven de kim was verrezen, vond
zij de zwerver bezig, aan de rivier om de snelheid van
het stromende water op te nemen. Het scheen, dat deze
hem niet tegenviel, want hij ging daarop aanstalten maken om de overtocht te beproeven. Hij begreep, dat de
rivier naar het midden flink diep zou zijn, maar daarover maakte hij zich niet te grote zorgen, want hij had
vertrouwen in zijn zwemkunst. Hij vreesde, dat zijn wapentuig hem wel enige last zou veroorzaken, maar toch
wilde hij liefst alles meenemen. Hij bond ze op een zodanige wijze op zijn rug, dat hij er, naar hij oordeelde, weinig hinder van zou ondervinden. Met de restanten
van de stukken vlees van het hert maakte hij minder
omslag. Nadat hij eerst nog zijn maag met vlees had
gevuld, gooide de jager het overschot weg. Dit kreeg
immers ook reeds een kwalijke reuk en smaak. Eko was
van oordeel, dat hij ook deze dag wel weer een plas
zou kunnen opsporen, waaraan hij eieren kon rapen. Het
was dan ook gemakkelijk om een paar vogels te schieten, die hem van verns boutjes konden voorzien.
Zodra de jonge man met zijn maaltijd gereed was en
hij de wapens naar zijn zin op de rug had bevestigd,
liep hij door de bedding der rivier. Waar het water voldoende diep werd, liet hij zich vallen om nu verder te
zwemmen. Met krachtige slagen doorkliefde de jager het
water. De stroming bleek echter toch zo sterk te zijn,
dat hij niet kon verhinderen, dat hij een eind afdreef.
Dit interesseerde de zwemmer in het geheel niet; het
kwam er maar op aan, dat hij de overkant van de ri20

vier bereikte en niet waar dit precies zou geschieden.
Zonder enige tegenslag kwam Eko op de andere oever aan; van zijn wapentuig had hij ook niet de minste
hinder ondervonden. Toen hij het stroombed had verlaten en de oever beklommen, zag hij daar weer voor
zich liggen eenzelfde eenzaam landschap als hij de laatste dagen had doorgetrokken.
Eko besloot om voorlopig zijn mars weer te beginnen;
de zon en de wind konden dan zijn kleding van huiden
aan zijn lichaam drogen.
De vierde dag was ingegaan na het tragisch gebeuren
in het bosje. Verder, al maar verder, begaf de zwerver
zich naar het noorden.

HOOFDSTUK III

De nederzett'ing aan de plas
Ongeveer een vijftigtal schreden van de oever van een
flinke waterplas, aan een der einden van een onbegroeid
stuifterrein, stond een vijftal eenvoudige hutten. Ze waren slechts klein, gemiddeld besloegen ze een tiental vierkante meter bodemoppervlakte en hun grootste hoogte
was nog geen drie meter. Hun vorm was niet erg regelmatig, doch kwam meest met een ovaal overeen. De deuropening in de woningen was ongeveer op het zuiden.
Lichtopeningen hadden ze niet; de enige toegangen voor
het daglicht waren de deuropening en het rookgat boven
het haardvuur. Een eigenlijke deur ontbrak aan de hutten. Een van teen gevlochten matwerk deed bij slecht
weer dienst om de ingang zoveel mogelijk af te schutten.
De woningen waren slechts licht gebouwd. Een aantal
dikkere palen of takken, waarvan de zijtakken en twijgen slechts gedeeltelijk waren verwijderd, en die een
eindje in de bodem waren ingegraven, dienden om het
geheel enige stevigheid te geven. Verder waren de wanden en het dak van rijswerk samengesteld. Terwijl de
wanden met leem waren gedicht, droeg het naar alle
of naar drie zijden afhangende dak op het rijswerk een
riet of berkenschorsbedekking.
In elke hut werd geregeld een vuur gestookt, waarboven zich dan het gat in het dak bevond voor rookafvoer. Op de bodem, langs de wanden bevonden zich lagen
gedroogd gras, heide, bladeren en riet, die als legerstede voor de bewoners dienst deden. Verdere stoffage gaven een paar tenen manden, wapentuig en vaatwerk van
hout. Vaak hingen dicht aan het rookgat, aan het dak
stukken vlees te drogen. Meest lagen nog in een hoek
van de hut een aantal vellen, waarvan vooral <1e bontvellen dienst deden als dekking voor de mensen in de
nacht.
Het was een voorjaarsdag, maar het weer was erg
slecht. Een stijve wind kwam uit westelijke richting over
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de vlakte gewaaid en het had reeds de gehele nacht en
morgen geregend. De bewoners van de nederzetting hadden zich al een hele tijd in de hutten schuil gehouden
en zaten of lagen rond het haardvuur. In de woning van
Udo, die door de anderen als de hoofdman van de stam
werd beschouwd, was het gehele gezin aanwezig: hijzelf,
zijn vrouw, zijn volwassen zoon en dochter en nog twee
jongere zoons. De beide knapen zaten pijlschachten te
snijden met een vuurstenen mes, terwijl de oudere zoon
trachtte in het halve licht stenen werktuigen te maken.
De andere gezinsleden deden niets en zaten naar de
vlammetjes te staren, die de houtblokjes verteerden.
Slechts zo nu en dan werden er tussen de huisgenoten
een paar woorden gewisseld.
De heer des huizes begon dit gedwongen hokken in de
hut te vervelen. Telkens wierp hij door de deuropening
een blik naar buiten, naar de lucht, die echter maar
steeds even vet bleef. Ten leste kon hij het in de benauwde atmosfeer bij het vuur niet langer uithouden; hij
stond op en wandelde naar buiten. Hij liep een eind langs
de plas, keerde toen terug en wierp een blik over de
vlakte.
Wat ontwaarde hij daar? Kwam daarginds niet iemand
aan wandelen? Wie kon het zijn? Udo meende toch,
dat al de stamgenoten zich bij dit weer in de hutten
bevonden. De hoofdman bleef een ogenblik staan en zijn
blik bleef gericht op de persoon, die naar het scheen
recht op de nederzetting aanstevende.
Toen de man naderbij was gekomen, zag Udo dat het
een vreemdeling was, dat hij niet tot de hunnen behoorde. Wie kon het zijn? Wat wilde hij? Het gebeurde zo
hoogst zelden, dat men andere mensen ontmoette, dat een
vreemdeling zich liet zien. De wereld was immers zo
groot, en zo klein was het aantal mensen, dat op de vlakten joeg en in de wateren viste.
De regen sloeg Udo in het gelaat, maar hij lette er
niet op en hij bleef staan wachten op de vreemdeling,
die hem ook reeds had opgemerkt en die nu recht op
hem aankwam. De hoofdman zag nu spoedig, dat het een
nog jonge man was, goed gewapend en toen deze dicht
bij hem was, bemerkte hij, dat de onbekende er zeer
vermoeid uitzag.
De vreemdeling kwam vlak voor hem staan en spra
in een ietwat andere tongval: ,,Ik kom van verre en
ben zeer moe. Zoudt ge mij een paar dagen onderdak
kunnen verschaffen?"
Udo zag de jonge man een ogenblik scherp onderzoekend aan. Het open gezicht van de vreemdeling beviel

hem wel; hij geloofde niet, dat hi, in deze man veel
slechtheid moest zoeken. Hij antwoordde dan ook eenvoudig: ,,Kom mee naar mijn woning...... we zullen zien."
Ze liepen naar de nederzetting en traden Ce hut van de
hoofdman binnen. De vreemdeling groette de aanwezigen, die zijn groet beantwoordden, maar hem in de grootste verbazing aanstaarden. Waar had vader deze jonge
man toch opgevist?
Udo wees zijn gast op een ledige rustplaats dicht bij
het vuur, wat een uitnodiging betekende voor de vreemdeling om daar plaats te nemen.
De jonge man legde speren, boog en pijlkoker, die hij
bij zich had, tegen de wand en ging zitten op de hem
aangewezen plaats.
,,Ge zult koud zijn," merkte Udo op.
,,Tot op het gebeente, van al die regen en ik ben
moe daarbij," antwoordde de vreemdeling. Zeven dagen
was ik onderweg, zonder een mens of nederzetting te
zien en ik was blij, toen ik hier rook naar de hemel
zag stijgen...... ik heet Eko."
,Waarom zijt ge op reis gegaan, Eko?" vroeg dehoofdman.
,,Ik heb een twist gehad met iemand van onze stam.
Daarom ben ik vertrokken; ik wilde een andere woonplaats zoeken." Het gezicht van de jonge man stond ernstig toen hij dit zeide. Hij vervolgde: ,,Maar er schijnen in deze streken niet veel nederzettingen te zijn; dit
is de eerste, die ik ontdekte. Misschien kwam dit ook,
omdat ik overdag sliep en 's nachts reisde."
,,Waarom deed ge dit?" informeerde Udo.
,Omdat ik in het donker niet dorst te slapen zonder een
vuur naast me, dat de roofdieren op een afstand hield.
Ik heb onder het marcheren in de nacht nog op een
wolf moeten schieten, die steeds naast me bleef lopen."
,,Hebt ge op uw reis geen ernstige hindernissen ontmoet?" wilde de huisheer nog weten.
,Neen, alleen heb ik driemaal een brede rivier moeten
overzwemmen."
Er heerste een ogenblik zwijgen, tot Else, Udo's dochter,
vroeg: ,,Waarheen wilt ge eigenlijk reizen, Eko?"
De jonge man haalde de schouders op. , ,Ik weet het niet.
Ik kom uit de richting waar de zon het hoogst aan de
hemel staat en ik ben gelopen naar de kant, waar de
zor nooit komt. Ik zoek een nederzetting, waar men mij
wil opnemen. Ik kan toch niet altijd alleen blijven trekken."
De vrouw des huizes zeide nu, nadat ze het vuur met
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met aandacht had toegekeken, kon niet nalaten op te
merken: ,,Ge zijt zeer handig hiermee, Eko!"
Ze bleven nog een ogenblik zitten praten, waarbij de
knapen niet uitgevraagd raakten aan de gast over de
jacht. Eko was intussen weer warm en zijn kleding was
weer droog geworden.
Daar trad de hoofdman de hut binnen. Hij was vergezeld van een grijsaard. Udo wees naar zijn gast en
hij zeide: ,,Daar zit de jonge man, die geen onderdak
heeft, Hari."
De oude kwam dicht bij Eko staan en monsterde hem
terdege. Na een poosje zei hij langzaam op een toon,
alsof het hier een stuk handelswaar betrof: „Hij valt mij
niet tegen, Udo."
,,Hari, het is een flinke jongen," merkte Else op.
De grijsaard gaf een knipoogje naar het jonge meisje.
,,Weet je dat nu reeds, Else? Je kent hem nauwelijks
en nu bevalt hij je al. Maar ik geloof, dat je gelijk
hebt."
Het voorwerp, waarover het ging, had gelaten dit oordeel over hem horen uitspreken. Hij wilde ook iets zeggen, maar de oude Hari voorkwam het. „Eko -de
hoofdman heeft me gezegd, dat je zo heet -ge kunt bij
mij in de hut komen. Ik heb van mijn ouders geleerd,
dat de mensen elkander moeten helpen en gasten moeten
opnemen. Als ge mij wilt volgen, dan zal ik je bij mijn
vrouw en mijn zoon en mijn kleinzoon brengen."
De jonge man zocht zijn wapens bijeen en vertrok met
de grijsaard naar diens hut.
,,Komt spoedig ons weer opzoeken, Eko!" riepen de
knapen hem na.
,,Dat spreekt vanzelf, jongens."
De oude en de jonge man traden Hari's hut binnen.
Daar bevonden zich de vrouw van de grijsaard, een tanige vrouw met reeds diepe groeven en rimpels in haar
wat groezelig gezicht; verder de zoon, een man van middelbare leeftijd en de kleinzoon, een knaap van ongeveer
veertien jaren.
Eko werd vriendelijk ontvangen door de drie en op uitnodiging van Hari nam hij plaats op een soort bankje
van berkentakken dicht bij het vuur. De grijsaard hurkte
naast hem neder. Hij gaf nog eens verslag van zijn reis,
gelijk hij ook al in het kort aan Udo had gedaan. Allen
luisterden met grote belangstelling toe.
De jonge man werd bij het gesprek, dat zich daarna
ontspon, gewaar, dat de zoon Elling slecht ter been was
en daardoor moeilijk ter jacht kon trekken. Hij had indertijd bij een gevecht met een oeros een been gebro-

nieuwe houtblokken had aangewakkerd: ,,Ge zult zeker
flinke honger hebben, Eko."
De jonge man lachte eens. ,,Een weinig wel. Ik heb
onderweg trouwens nog wat wild kunnen buitmaken."
,,Ik begrijp het," sprak de vrouw. Ze haalde uit een
tenen mand een paar gedroogde vissen en een brok geroosterd vlees en reikte een en ander aan de gast.
Deze dankte en begon te eten, met zijn jachtmes vis
en vlees eerst bewerkend. ,,Dat smaakt," zeide hij, ,,ik
ben de laatste dagen niet verwend."
Terwijl Eko zat te eten, vroeg het meisje aan haar
vader: „Kan hij niet in onze nederzetting blijven? Het
is toch verschrikkelijk om alleen rond te zwerven, met
al die wolven en beren om je heen. En dan overdag
te moeten slapen en in de nacht verder te moeten trekken..."
De hoofdman ging de bezetting der hutten eens na.
,,Moeilijk bij Itadin met al zijn kinderen en niet bij Odo,
die ook zijn ouders bij zich heeft en niet Ludo, waar
ze de hut uitpuilen. Misschien bij oude Hari, Ik ga
hem eens vragen." En Udo verdween uit zijn woning.
De beide knapen hadden de gast met grote belangstelling beschouwd en aangehoord, maar hadden tot dusverre nog geen woord gesproken. Nu waagde een hunner
het om te vragen: „Waren daarginder, waar ge vandaan
komt, ook veel dieren, Eko?"
De gast glimlachte. ,,Ja, maar ik denk van dezelfde
soorten die men ook hier aantreft."
,,Was het een grote nederzetting, waar ge vandaan
komt?" voegde de andere knaap er bij.
,Neen, er stonden maar zes hutten."
,,Wonen overal mensen?"
,,Overal? Ik weet het niet. De wereld moet heel groot
zijn, doch ik heb er slechts zo weinig van gezien."
Kunt ge goed schieten, Eko?"
Wederom glimlachte de gast. ,,Als het ophoudt te regenen, kunnen we wel eens zien, wie van ons het best
schiet."
,,Graag," riepen de jongens. ,,En kunt ge goed pijlspitsen maken, Eko?"
,,Misschien wil je grote broer me wel even een paar
stenen reiken, dan zal ik het je laten zien."
De oudste zoon van de hoofdman gaf de gast een paar
vuursteenklompen en een slagsteen. Deze begon de vuurstenen te bewerken, terwijl de beide knapen nieuwsgierig toezagen. Zeer spoedig had Eko een aantal werktuigjes gereed. Ferri, de oudste zoon van Udo, die ook
26

1

27

en verder allen van de stam. Daar waren ook de twee
zoons van Alf en de jager meende, dat deze hem felvijandige blikken toewierpen.
Maar het meest getroffen was de jonge man door het
beeld van zijn moeder. Hij zag haar staan met een droeve trek op haar gezicht voor de ingang van de hut,
turend over de wijde vlakte, de hand boven de ogen houdend.
Zou zijn moeder ook nu nog menen, dat hij eenmaal
weer zou komen opdagen? Zou men het lichaam van Alf
hebben gevonden en hebben begrepen, dat hij, Eko, hem
gedood had? Of zouden diens afgekloven beenderen versleept zijn door het gedierte en nu onder de bomen en
struiken verstrooid liggen?
Eindelijk waren al deze beelden verdwenen, maar toen
drong zich de huidige situatie bij Eko op en ging hij
peinzen over de uitzichten voor zijn toekomst. Toen de
jonge man in slaap viel, had hij juist het besluit genomen, dat hij, althans voorlopig, bij deze stam zou blijven, die hem zo gastvrij had ontvangen.

ken en dit was slecht geheeld. De kleinzoon van Hari
bleek Ising te heten.
Het weer bleef die dag slecht en men bleef dan ook
bij het vuur in de hut, wat Eko best naar de zin was,
want hij was nog erg moe van de lange tocht, die ook
veel van zijn zenuwen had gevergd. In de andere woningen had men nu ook van de aankomst van de vreemdeling gehoord en de mannen van daar kwamen ook eens
een kijkje nemen in Hari's hut, om met de gast kennis
te maken. Zij konden er heel best mee akkoord gaan,
dat de oude Hari hem had opgenomen. Het scheen een
vlugge en handige knaap te zijn en hoe groter de jachttroep was, die kon uittrekken, hoe meer kans men had
een flinke jachtbuit te maken.
Eko kreeg een vaste plaats aangewezen, waar hij in de
nacht zijn leden kon uitstrekken. En toen het donker was
geworden, was hij blij dat hij daar zijn vermoeide lichaam kon neervlijen.
Toch, hoewel zijn lichaam sterk naar rust verlangde,
kon Eko niet direct de slaap te pakken krijgen. Zijn
geest was te onrustig; de emoties van de laatste dagen waren ook al te heftig geweest.
Na acht dagen lag hij dan eindelijk toch weer tussen
andere mensen. De laatste dagen had hij haast gevreesd,
dat alle mensen van de wereld verdwenen waren: nergens
had hij er een kunnen bespeuren en van enige nederzetting was ook geen sprake. Tot hij Udo's stam vond. En
nu zou hij dan rust kunnen vinden. Maar het scheen,
dat zijn geest onrustiger was geworden, nu de spanning
van het als eenling trekken over het oneindige, onbekende land was geweken. Hier in de stilte en de veiligheid
van de hut, kwam eerst recht het beeld van zijn vroegere leven in zijn geest naar voren; het gebeuren daar
in het bosje en de gevolgen daarvan, welke hij thans had
te dragen.
Voor Eko doemde weer op de dode man op het mos
:n de bladeren, de dode man met die afschuwelijke hals,oncle. Zijn grimmige gezicht, dat na de doodstrijd nog
wilder uitdrukking had gekregen, scheen hem doordrin
gend aan te staren. De jonge man herhaalde enige malen bij zich zelve, dat hij toch niet anders had kunnen
handelen in de gegeven omstandigheden; dat de schuld
van dit noodlottig gebeuren toch niet bij hem lag, doch
het levenloze lichaam van AU wilde deze keer maar niet
van hem wijken.
En toen dat visioen eindelijk weer in het niet was opgelost, kwamen de mensen uit de oude nederzetting Eko
opzoeken; zijn vader en moeder, zijn broers en zusters
28
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HOOFDSTUK 1V

Nieuwe vrienden
Het daglicht begon nog nauwelijks door te breken, toen
Eko de volgende morgen wakker werd. Hij begaf zich
naar buiten om eens te zien, wat voor weer het die
dag wilde worden. Het had in de nacht met regenen
opgehouden: een straffe wind had de hemel van wolken
schoongeveegd en een nieuwe zon was bezig aan de kim
door te breken.
De jonge man ging een eind langs de plas lopen. Maar
wat toch een verschil met de poelen, waarlangs hij op
zijn tocht voorbij was gekomen, zo constateerde hij. Daar
een grote rijkdom aan bruisend vogelleven en hier was
alles doods. Geen waarschuwend eendengekwaak bij zijn
verschijnen, geen alarmgeschreeuw van grutto's. Geen
tureluur zigzagde weg, geen waterhoentje of meerkoet liet
zich zien. Het was alsof alles dood was in en om het
water. Het scheen Eko, dat de dieren overal gingen
vluchten, waar de mens zich vestigde.
Eko vertelde van dit opvallend verschijnsel in het leven aan de plassen aan de oude Hari, die inmiddels ook
de hut had verlaten. Deze gaf toe, dat de vogels zich
niet meer veilig voelden aan de wateren, als daar ook
mensen gingen wonen.
,,Hoe lang verblijft de stam hier reeds, Hari," vroeg
de jonge jager.
,Ze is hier komen wonen, lang voordat de koude tijd
aanbrak."
,Maar is het dan nog geen tijd om een nieuwe plas
op te zoeken?"
,,Na enige dagen zouden de vogels ook daar vandaan
vluchten. En ziet rondom; hier en daar liggen bosjes
waarin nog wild schuilt. En in het water zwemmen nog
vissen."
,,Dat geloof ik; maar zwemmen er vele vissen en is
er nog veel wild, Hari?"
De oude man krabde eens door zijn grijze haren. , ,Neen,
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er is geen overvloed meer van wild en vissen. Het zou
beter zijn eens een nieuwe woonplaats op te zoeken,
maar de mensen hier zijn lui en gemakkelijk en blijven
hangen zo lang ze niet behoeven te verhongeren."
De beide mannen liepen samen een eind langs de waterkant. Hari vroeg de jager naar verschillende dingen
uit het leven van diens stam. Op eenmaal zag hij Eko
een ogenblik vorsend aan, krabde weer eens op zijn kruin
een gewoonte van hem als hij zijn hersens aan het
peinzen zette - en sprak toen: „Jonge man, gisteren hebt
ge me verteld dat ge om een twist uw stam hebt verlaten. Maar om een heel gewone twist verlaat ge toch
niet de nederzetting en nog veel minder zijn vader en
moeder."

beteren, Ising; ik zal je ervoor helpen. Neem ook een
paar werpsperen mee."
De beide jagers stonden juist op het punt het veld in
te trekken, toen de beide jongere zoons van de hoofdman ten tonele verschenen met boog en pijlen. Ze wilden zich eens meten in het schieten met de nieuwe stamgenoot, gelijk deze hun had toegezegd. Toen ze hoorden
dat deze met Ising ter jacht zou gaan, vroegen ze of ze
ook mee mochten. Eerst aan uw vader vragen of deze
het goed vindt," meende Eko. De beide knapen begaven
zich naar hun hut om de vereiste toestemming te halen.
De hoofdman scheen ook vertrouwen te hebben in de
nieuweling, want hij opperde geen bezwaren.
De vier begaven zich op mars. Allen waren met pijl
en boog bewapend, terwijl Eko tevens twee handsperen
meevoerde en Ising een paar werpsperen. Zodra ze een
flink eind van de nederzetting waren verwijderd, gingen
ze zich volgens aanwijzing van Eko spreiden op schotsafstand. Aan de vleugels liepen de leider en Ising, terwijl de beide zoons van Udo het centrum vormden, dat
een veertig pas achter de anderen volgde.
Het veld bleek wel van hazen te zijn voorzien; de jagerstroep had al spoedig twee van deze dieren opgejaagd;
deze waren echter buiten het bereik van een pijl gebleven.
Een derde was iets te laat met zijn ontvluchtingspoging.
Deze sprong niet ver van Eko verwijderd uit de bodembedekking en had bijna onmiddellijk een pijl in zijn lichaam. Het getroffen dier trachtte te ontsnappen door
een ren naar achteren, doch stiet hier op de twee jeugdiger jagers. Deze schoten nu ook een pijl op het dier
af, doch misten echter. Erg was dit evenwel niet, want
het haas deed vlak voor de knapen zijn laatste sprong.
Het schot van Eko was afdoende geweest.
Zowel Ising als Gerling en l3aro uitten hun bewondering over het zuivere schot van hun nieuwe kameraad
en leider. Deze lachte en zeide: ,,Als gij zo oud zijt als
ik, zult ge evengoed kunnen schieten."
,,Dan zult gij ons moeten leren, Eko!", zeide Gerling.
,,Ik zal het beproeven," antwoordde de jager.
Ising nam het haas op en hing hem aan de riem, die
aan de bekledende huid was bevestigd.
Ze marcheerden verder en hielden de richting, die hen
volgens de aanwijzingen van Hari in de omgeving van
een plas moest brengen. Elk bosje, elke struikenwildernis werd door hen onderzocht. Uit een dezer schuilplaatsen joegen ze een vos op, die echter gemakkelijk kon
ontkomen. Ze zouden evenwel spoedig meer geluk nebben.

Het bloed steeg Eko naar het hoofd na deze woorden
van de grijskop en hij antwoordde niet direct.
De ander hernam: „Ge kunt tegen mij vrijuit spreken, jongen. Een geheim is veilig bij oude Hari. Maar
ik meen, dat wij niets voor elkaar moeten verbergen."
Nog zweeg Eko een ogenblik; daarop begon hij: ,,Hari,
ik zal alles vertellen, precies zoals het gegaan is.', En
de jonge jager vertelde van de jachtpartij, die met de
vechtpartij en de dood van Alf was geëindigd. Hij gaf ook
de overwegingen, die hem er toe hadden gebracht om
te vluchten en niet naar de stam terug te keren. Hij
eindigde met een: ,,Zo is het geschied, Hari."
De grijsaard antwoordde op dit verhaal: ,,Ik gevoel, dat
ge de waarheid hebt gesproken, Eko. Ge hebt goed gehandeld. Ik wist wel, dat ik je kon vertrouwen."
Toen de beide mannen weer in de hut waren teruggekeerd, deelde de oude vrouw vlees rond en vis. Het
vlees was nu niet bepaald vers en mals. Eko gaf daarom te kennen, dat hij deze dag zijn geluk eens op de
jacht wilde beproeven. Onmiddellijk vroeg Ising daarop
of hij dan mee mocht. ,,Natuurljk, jongen," lachte Eko,
,Ik heb nu lang genoeg op mijn eentje rond gezworven."
,,Ja," lichtte Elling hem in, ,,de jongen doet niets liever dan op de jacht trekken, maar ik kan niet met
hem gaan, want ik kan met mijn kreupele been geen
grote afstanden afleggen."
Eko informeerde nog naar plassen, liefst met struikgewas begroeid langs de oever en niet al te ver van de
nederzetting vandaan. Hari gaf aan waar ongeveer een
paar van dergelijke plassen waren te vinden.
De jager inspecteerde nu eerst de boog en pijlen van
zijn jongere metgezel. ,,Daaraan is nog wel iets te ver32
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Op hun tocht troffen ze nu een klein bosbestand aan
van olmen, eiken en hazelaars met enige ondergroei van
struiken. Eko liet ook dit complex doorzoeken. Hij verzocht de leden van zijn troep om een waarschuwingskreet
te doen horen, ingeval ze enig dier opjoegen.
De jagers waren het bosje halverwege binnengedrongen, toen de eerste een reebok onder schot kreeg. Onmiddellijk suisde een pijl van zijn boog en hij meende,
dat die goed doel trof. Het maakte zich uit de voeten
in de richting van zijn kameraden. Eko liet een waarschuwingskreet horen en legde dadelijk weer een pijl op
de boog. Een ogenblik bleef hij, scherp toeluisterende,
staan.
Nu kwam de jager het g,-val weer voor de geest van
de andere door hem getroffen reebok. Die werd de aanleiding van een doodslag. Terwijl hij dacht aan deze minder
aangename episode in zijn leven, hoorde hij op enige afstand van zich een waarschuwingskreet. En bijna direct
daarop verscheen weer de opgejaagde reebok en kwam
deze onder zijn schotbereik Een ogenblik stuitte het hert
zijn loop, toen het de jager gewaar werd. Een tweede
pijl van Eko drong in zijn lichaam; hij meende d
dit
een snel dodend bladschot moest zijn. Het gewonde dier
vluchtte nu zo snel mogelijk door de struiken, maar Eko
zag aan zijn bewegingen, dat het zwaar getroffen was.
De jager zette zich onmiddellijk op het spoor van het
dodelijk gekwetste wild. Hij bereikte spoedig de vlakte en zag de bok wegdraven. De bewegingen van het dier
waren echter reeds moeilijk en na nog een kleine honderd menselijke schreden te hebben gelopen, viel het neer
in het heidekruid.
Eko riep zijn drie vrienden bij zich en zeide hun, dat
daar op een korte afstand van hen verwijderd de reebok
op de bodem lag. Met grote verbazing staarden de anderen hem aan. Ze begaven zich gezamenlijk naar de
plaats waar volgens Eko het dier moest liggen. En het
bleek, dat de leider gelijk had. Daar lag de jachtbuit
in het heidekruid. De levensgeesten waren reeds geheel
geweken bij het slachtoffer.
Eko bezag nauwkeurig de bok aan zijn beide zijden.
Ja, die beide wonden waren door zijn pijlen veroorzaakt.
Maar daar aan de hals had het dier nog een derde wonde.
,,Wie van jullie heeft ook op de bok geschoten?" vroeg
hij.
,,Ik", zei Gerling, ,,en ik raakte hem ook. En toen
liep hij direct weer terug".
Flink!" prees de jager. ,,Het komt Uit, want het dier
heeft drie pijlen in zijn lichaam gekregen."
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Elco's jonge vrienden waren buitengewoon opgetogen over
deze buit. Maar wat op het ogenblik met de zware bok
uit te voeren? Meeslepen of laten liggen en straks weer
over dit terrein terug keren? Eko achtte het laatste te
gevaarlijk; zowel roofridders van de aarde als uit de
lucht zouden zich gemakkelijk in die tussentijd met het
geval kunnen bemoeien.
De leider van het troepje zond daarom twee van zijn
kameraden naar het boomgewas om een stevige stok te
halen. Hij zelf ging nu, geassisteerd door de vierde man
de reebok de buik opensnijden en van de waardeloze ingewanden ontdoen. Toen men hiermee klaar was, werden
het dier de poten gebonden en werd het dode lichaam
over de stok gehangen, die door twee der jagers op de
schouders werd gedragen. Het was een hele tors voor de
jongeren, doch ze waren bijzonder verwaand over de vangst
en wilden zich er wel enige inspanning voor getroosten.
Intussen bleven er nog slechts twee schutters over. Bij
bosterreinen werd de last een ogenblik op de grond gelegd en ging het hele groepje de bosschages doorzoeken,
doch noch daar, noch op de vlakte deed men verdere buit
op.
Na lang zwerven bereikten de jagers een der door Hari
aangegeven plassen. Eko had deze vanuit de verte reeds
vermoed door drukke vogelvluchten ter plaatse. De leider
van het groepje liet op een flinke afstand van het water
halt houden; terwijl zijn vrienden zich zoveel mogelijk
moesten dekken, begaf hij zich zelf dichter naar de plas,
bukkende en sluipende, van iedere struik als dekking gebruik makende.
Toen Eko het water dicht was genaderd, zag hij, dat
een deel van de oever door een bomen- en struikenwildernis was begroeid, die tot aan de rietzoom reikte en
daar voor het merendeel bestond uit elzen en wilgen. En
tevens zag hij dat daar ter plaatse, dicht aan de oever,
vele watervogels zich in het nat vermaakten, zich volledig veilig voelende. Zodra de jager de situatie goed had
opgenomen, sloop hij weer even omzichtig terug naar zijn
vrienden.
De stok met de reebok werd weer op de schouders genomen en de vier liepen met een grote boog naar de
achterzijde van het bosterrein. Hier werd het dode dier
weer op de bodem gelegd. Eko gaf de jongens de nodige
aanwijzingen en daarop slopen ze zo geruisloos mogelijk
door de wildernis; een paar schreden voor de anderen
uit ging de leider. Op een wenk van hem gingen ze
halt houden, terwijl hij weer even omzichtig verder trok.
Een ogenblik later keerde Eko terug en vervolgens sloop
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hij met zijn kameraden naar de plaats, die hem het
gunstigst leek om een goede buit te maken, waar zich
de meeste vogels ophielden.
Uit de dekking van riet en wilgen snorden nu na een
ogenblik de snelle pijlen over het water. In vlug tempo
werden ze door de bogen weggezonden en toen de argeloze vogels, verschrikt geworden door spartelende en
vreemd doende soortgenoten, de vlucht namen door te
duiken of zich in de lucht te verheffen, was er al heel
wat van het vederwild het slachtoffer geworden. De jagers sprongen thans in het water en haalden een tiental dode of stervende eenden, waterhoentjes en meerkoeten op de wal.
De beide jongste jagers dansten van opwinding. De buit
werd voorlopig naast de reebok gelegd en de vier vrienden gingen de rand van de plas afzoeken naar eieren.
Van vele soorten van vogels werden nesten gevonden,
maar de meeste eieren bleken al bebroed te zijn. Dit
bleek voor de jagers geen onoverkomelijk bezwaar op
te leveren, want ze werden er even smakelijk om verorberd.
Het was nu intussen tijd geworden om de terugtocht
te aanvaarden. De kameraden hadden daarbij het geluk
om nog een tweede haas te bemachtigen. Moe van de
grote mars en van het tornen van de gedode dieren arriveerden ze tegen de avond weer in de nederzetting.
Udo's zonen renden naar hun woning om hun vader vol
trots bij de buit te brengen. Deze werd eerlijk over de
beide hutten verdeeld.
Eko had de eerste dag bij de stam van Udo een goede beurt gemaakt. De zonen van de hoofdman zorgden
er voor, dat alle stamgenoten de volgende dag reeds wisten welk een geweldig schutter de nieuweling was. Volgens hen waren de pijlen die hij van zijn boog zond,
steeds raak en dodelijk. En ze hoopten daarbij, dat hij
ook hen zou opleiden tot grote jagers.
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HOOFDSTUK V

Het leven van alle dag
De dag na de jacht gingen Hari en Eko de reebok
van zijn huid ontdoen. Het beest werd daarop gehalveerd,
waarna de jonge jager de helft naar de woning van
Udo bracht. Daar waren Gerling en Baro met hun moeder en zuster bezig het haas schoon te maken en de
vogels te plukken.
,,Ge hebt de jongens met de buit van gisteren dol gemaakt, Eko," zei Else. ,,Ze menen nu, dat het een kleinigheid is om met een grote hoeveelheid wild thuis te
komen."
Gerling en Baro protesteerden heftig.
Glimlachend zei de jonge jager: „De knapen hebben
zich heel goed gehouden, Else. Maar ik geloof niet, dat
in deze streek zich veel groot wild bevindt en om dan
telkens met een flinke buit thuis te komen, zal wel moeilijk zijn."
Eko begaf zich weer naar oude Hari en samen gingen
ze nu het haas en de vogels schoonmaken. Grootmoeder
-racht daarop een paar vogels naar een van de andere
hutten.
Elling was met zijn zoon naar de plas getrokken om
te trachten enige vissen te verschalken. Ze maakten daarbij gebruik van een primitief vlot, dat uit een viertal
boomstammen bestond, welke met riemen en taaie boomwortels aan elkaar verbonden waren. Met behulp van een
paar staken werkten ze zich op het vlot naar het midden van de plas.
Deze bevatte zeer helder water. De oevers van het
meertje waren met allerlei waterplanten begroeid. De afgestorven plantendelen, die in het water terecht kwamen,
daalden - soms half vergaan - naar de bodem en begonnen van lieverlede daar reeds een laag te vormen.
De planten, die in zoveel honderden, ja duizenden van
jaren de plas geheel zouden opvullen met laagveen, ze
waren reeds aanwezig en trachtten meer en meer in het
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den de vissers voor die dag meer dan genoeg van hun
handwerk en ze stieten weer af naar de wal.
Toen vader en zoon in de hut verschenen met hun Vissen, waren grootvader en Eko klaar met het versnijden
van het hert en het schoonmaken van de vogels en het
haas. Grootmoeder had het haardvuur flink opgerakeld
en er een aantal brokken droog hout op geworpen. Ze
wilde aanstonds een flink stuk mals vlees aan het spit
roosteren.
Eko had de stevige snoek eens bekeken en merkte op,
dat de plas zeker ruim van vis voorzien zou zijn.
,Toen we hier kwamen, ging het wel, maar de vangsten worden nu hoe langer hoe slechter," zeide Elling.
Zodra grootmoeder met haar vlees roosteren gereed was,
kregen al de huisgenoten een portie. Ze waren nog niet
geheel klaar met hun maal, toen Gerling en Baro in
de hut verschenen. Ze hadden hun bogen meegenomen.
,,Zullen we nu eens zien, wie van ons het beste kan
schieten, Eko," vroeg Baro.
,Hahaha," lachte Ising, ,,dat hebben we gisteren toch
wel gezien!"
,,Vooruit maar jongens, laten we eens zien, hoe goed
we een doel kunnen treffen," zei Eko. ,,Ising, kom ook
mee."
De jager en Ising staken hun laatste stukje vlees In
de mond en grepen hun bogen.
,,Waar moeten we naar toe?" vroeg Eko.
,,Kom maar mee," antwoordden de knapen.
Ze liepen voorbij de andere hutten. Voor die van Udo
zat diens dochter Else. Ze was bezig met het vlechten
van een tenen mand. Eko groette haar en vertelde haar
glimlachend, dat ze met hun vieren eens wilden zien,
wie van hen het best kon schieten. ,,Komt ge ook eens
kijken, Else?" ,,Graag!" Het meisje liet haar mand In
ie steek en liep met de schutters mee.
Gerling en Baro brachten het gezelschap bij een alleenstaande verwaaide den. Aan de stam hadden ze een rond
stuk huid bevestigd, met in het centrum een zwarte stip,
met houtskool aangebracht. Het ging er nu om, zo legden ze uit, om de ronde schijf zoveel mogelijk in het
midden te raken. En ze hadden zich voorgesteld, dat er
eerst zou worden geschoten op tweemaal tien schreden
afstand van de stam, dan op driemaal tien schreden en
ten slotte op viermaal tien schreden van de boom.
,,Gij moogt het eerst schieten, Eko", zei Gerling, toen
er twee maal tien schreden waren afgepast.
,,Neen, jongens, jullie zijt met dit plan gekomen en ge
gaat daarom ook het eerst schieten. En zoudt gij tel-

water op te dringen, doch het echte, lange tijdperk der
veenvorming was eigenlijk nog niet aangebroken.
Toen vader en zoon van oordeel waren, dat ze met
hun vlot ver genoeg van de oever waren gekomen en
op een plaats waar zich volgens hen voldoende water
bevond, zetten ze hun vaartuig vast door middel van de
staken. De angelhaakjes van been en een enkele van
vuursteen werden van een stukje vlees voorzien, terwijl
een paar kleine witvisjes, die Elling de vorige dag met
zijn vangmand had buitgemaakt, aan haakjes werden geslagen. Daarop werden de angelhaken, die aan pezen waren bevestigd, buiten boord gezet. Een paar werden door
middel van stukjes hout als drijvers een eindje van de
bodem gehouden. De vispartij was thans uitsluitend op
roofvis, snoek, baars en paling ingesteld.
Vader en zoon hadden zeker meer dan een half uur
vergeefs zitten wachten op enig levensteken van de zijde
der vissen, toen Ising opmerkte: ,,Men kan toch veel
beter op jacht gaan, dan op de visvangst, vader. Als
je dan zoveel schiet als wij gisteren!"
,Dat is zo Ising, maar ik kan met mijn slechte been
toch niet meer jagen."
,,Neen, gelukkig, dat Eko bij ons is gekomen. We zullen nu wel steeds vlees genoeg hebben. Wat gek toch,
dat hij om een twist zo maar is weggelopen."
Elling zou juist iets antwoorden, doch hij vergat het,
want al zijn aandacht werd plotseling in beslag genomen
door een van zijn vissnoeren, waarvan het waarschuwende stukje hout ineens naar de diepte was verdwenen. De
visser nam de pees in zijn hand en deze strak houdende, haalde hij langzaam en voorzichtig een weerspannige vis naar de oppervlakte Zijn zoon, die ook opmerkzaam was geworden op het geval, knielde nu op het vlot,
daar waar aanstonds de kop van de waterbewoner zou
verschijnen. Hij bukte zich een weinig; een snelle greep
en hij had een snoek achter de kieuwen te pakken. Meteen lag het dier, een beestje van minstens vijf pond,
op het vlot. En om de snoek de kans te ontnemen om
met een sprong het water weer te bereiken, werd hij in
een meegebrachte tenen mand gedeponeerd.
,,Nou, die is zoveel waard als drie of vier vogels," zei
Elling, tevreden met zijn vangst.
,,Dat is waar," antwoordde zijn zoon, ,,maar ik heb
liever een reebok dan vijf van zulke vissen."
,,Dat is ook weer waar, Ising."
Ze bleven nog een lange tijd op het water toeven en
mochten nog een tweetal baarzen bemachtigen. Nu had38
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kens even willen vaststellen, waar precies de pijl in het
hout dringt, Else? Ge gaat enkele schreden bezijden de
boom staan."
,Als ik maar niet geraakt word", lachte het meisje.
Ze stelde zich op, een eindje van de boom.
Gerling was de eerste, die zou schieten. Hij mikte lang
en Eko zag zijn boog een weinig trillen; de jongen
scheen wel wat zenuwachtig te zijn. Daar liet hij de pees
schieten. De vuurstenen pijlpunt boorde zich in het hout
aan de rand van het stuk huid. Terwijl Else het schot
nauwkeurig opnam, mompelde hij teleurgesteld: ,,Slecht,
zeer slecht!"
Nu volgde Baro. Deze maakte het beter doch ook hij
bleef nog een flink eind van het centrum. Het daarop
volgende schot van Ising was hier ongeveer mede gelijk.
Thans was de beurt aan Eko. Deze had zijn pijlenvoorraad eerst nagezien en daaruit omzichtig een keuze
gedaan. Met grote belangstelling keken allen toe. Daar
snorde reeds de pijl, om het stuk huid precies in het
midden te treffen.
,,Zuiver!" riep Else enthousiast.
,,En ge hebt eigenlijk niet eens gemikt, Eko," zei Baro.
Eko antwoordde niet, glimlachte slechts.
Hierop werd de afstand tien schreden groter genomen.
Weer was Eko overwinnaar gebleven. Zijn pijl had zich
links naast zijn vorige geplaatst.
Op de afstand van viermaal tien meter liet hij de pijl
in het hout boren precies rechts van de eerste, terwijl
zijn vrienden nog verder afdwaalden.
,,Nu ga ik nog een schot wagen," zei de meesterschutter. Hij ging nogmaals tien schreden verder van de boom
staan en zocht weder in zijn pijlenvoorraad. Een pijl
werd op de boog gelegd en het mikken duurde deze maal
iets langer.
Bijna direct na het afschieten van de pijl hoorden de
schutters Else roepen: ,,Prachtig!" Ook nu had de pijl
slechts zeer weinig van het centrum de huid geraakt.
De schutters begaven zich naar de stam om hun pijlen
te halen en de punten, voorzover ze niet waren gebroken, weer uit het hout te peuteren. Eko werd door zijn
vrienden bewierookt en ze verzochten hem dringend om
hen toch ook zo goed te leren schieten.
,,Zo gauw we weer op de jacht gaan, jongens, zal ik
je een en ander leren. Ook de pijlschachten, die ge bezit, zijn niet zuiver genoeg."
Het gezelschap keerde weer terug. Eko bleef met Else
wat achter de knapen aan wandelen en nu eerst zag
de jongeman pas goed, hoe mooi het meisje was, dat
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daar naast hem voortliep. Ze was van een slanke, doch
stevige en harmonische bouw; haar gezicht had een vriendelijke uitdrukking en was zeer regelmatig gevormd. Haar
goudblonde haar golfde weelderig over haar kleed van
bontvellen.
Eko verwonderde zich eigenlijk, dat de schoonheid van
het meisje hen niet direct was opgevallen, toen hij op
die regendag hier was aangekomen en een tijd bij haar
in de hut had vertoefd. ,,Ik was toen zeker te vermoeid
en neerslachtig," meende hij.
,,Blijft ge bij ons, Eko?" vroeg Else.
,,In ieder geval, voorlopig zeker," antwoordde de jager.
En enigszins somber voegde hij er aan toe: „Ik moet
toch hier of daar zijn en naar mijn stam ga ik niet
meer terug."
,,Maar misschien later nog wel?"
,,Later? Maar zou ik hem dan nog kunnen terug vinden? Ze gaan daar zo vaak een andere woonstee opzoeken."
Een ogenblik zwegen beiden. Daarop vroeg het meisje,
terwijl een lichte bios over haar gezicht vloog: ,,Haclt ge
een vrouw, Eko?"
,,Neen, gelukkig niet, want dan had ik die ook nog
moeten verlaten."
Het meisje keek de jonge man vragend aan, maar beiden zwegen weer enige tijd. Het was nu Eko, die de
stilte verbrak.
,,Else, ik begrijp, dat ge me wel wat verwonderd aanzaagt. Misschien vertel ik je later nog wel eens, wat
er eigenlijk precies gebeurd is."
Op dit ogenblik passeerden Radin en zijn beide volwassen zoons hen, die hen hadden ingehaald. Ze kwamen van de jacht terug en hun hele buit bestond slechts
uit een haas en twee eenden.
,We kunnen ze zo goed niet raken als jij, Eko," zei
een der zoons lachend.
,,Och, ik had gisteren geluk, dat is alles," antwoordde
de aangesprokene.
,Waarom gaan ze hier toch met een paar man op
de jacht?" vroeg Eko aan het meisje, toen de jagers
gepasseerd waren. Er zijn er hier toch wel meer in de nederzetting, die kunnen schieten. Met een flinke troep kun
je toch veel meer buit maken."
,,Ik weet het niet, ik heb geen verstand van de jacht.
Maar ik wil toch ook schieten leren".
Eko glimlachte.
,,Ja, ga mij maar uitlachen!" zei het meisje. ,,Maar
je zult nog verbaasd over me staan."
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Ze hadden thans de hut van Udo bereikt. Else begon
weer met haar vlechtarbeid. De jonge man bleef nog een
ogenblik met haar staan praten en vertelde, dat hij de
volgende dag een grote nap zou trachten te maken voor
grootmoeder Hari. Deze werd dan niet van hout vervaardigd, doch van dezelfde soort aarde, waarmee de
wanden van de hutten werden bestreken, en die hij in
steen zou veranderen. Ze schenen bij deze stam dergelijke nappen niet te kennen, meende de jager.
,,Wat doen ze met die stenen nappen, Eko?"
,,Men Kan ze op het vuur zetten; ze verbranden dan
niet, gelijk die van hout en men kan dan het water er
erg warm in maken".
Else toonde zich niet buitengewoon enthousiast over deze stenen nap en vroeg nuchter, waarom het water zo
warm gemaakt moest worden.
,Ge kunt er dan vlees in doen; het vlees en het water worden dan erg lekker," verduidelijke Eko.
Het meisje zag hem glimlachend aan en meende: ,,Ik
vind het vlees zo ook al lekker!"
De jonge man zocht nu maar een ander onderwerp
voor een gesprek.
Toen hij in de hut van Hari terugkeerde, vond hij daar
alleen Elling en Ising. De oude man en zijn vrouw waren er met een mand op uit getrokken om groenten te
zoeken. Nu Eko grootmoeder had beloofd om een stenen
not voor haar te maken, waarin men vlees zachter en
lekkerder kon maken, was het oude mens op de gedachte gekomen om in het water ook een hoeveelheid
geurige kruiden te werpen. Dan zou de smaak van
het vlees nog beter worden. meende ze. Zo was het toch
ook als men tegelijk met het rauwe vlees groenten kauwde.
De oudjes zochten overal naarstig naar de begeerde
planten. Het was niet moeilijk een hoeveelheid te oogsten;
vooral grootmoeder wist waar ze bepaalde kruiden kon
vinden. Veel beter dan Hari wist ze welke planten goed
en welke slecht voor de mensen waren. Groot was overigens ook de keus der kruiden. Zo waren daar onder
meer de jonge bladeren van de paardebloem en het speenkruid, klein hoefblad, kaasjeskruid, marjolein, perzikkruid,
artemisia, dille, kamille, mentha, asperula, munt, pimpernel en thijm.
De volgende morgen zat Eko bij grootmoeder Hari in
de hut en probeerde een aarden vaatwerk te bakken.
Hij had daarvoor leem gehaald uit de groeve, waaruit
men ook deze grondsoort voor het besmeren der hutwanden haalde. De jonge man bleek echter handiger te zijn
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in het boogschieten dan in het pottenbakken. Weliswaar
had hij dit werk enige malen door zijn moeder en zusters zien verrichten, maar hij had er toen geen bijzondere aandacht aan geschonken. Hoe had hij ook kunnen
vermoeden, dat hij nog eens een andere stam het pottenbakken zou leren?
De eerste pot mislukte glansrijk. Eko gooide met een
nijdig gezicht de brokken door de deuropening.
,,Lukt het niet, Eko?" vroeg de oude vrouw.
,.Nog niet, grootmoeder."
Een tweede pot werd gevormd. Deze keer scheen het
experiment beter te zullen slagen. Eko had het vuur langzaam laten opflakkeren, om het barsten van de pot te
voorkomen. Oude Hari was ook even komen toekijken en
hurkte bij het vuur.
Toen Eko het produkt uit het vuur nam en het na de
afkoeling inspecteerde, bleek de bodem echter toch nog
een scheurtje te vertonen. Ter plaatse bleek het baksel
te dun te zijn geweest.
Hari verliet de hut weer en posteerde zich in zijn geliefkoosde houding aan de zonzijde van zijn woning.
De jager liet zich door de beide mislukkingen niet uit
het veld slaan. Nogmaals werd uit het leem een nieuwe
pot gekneed. Het zweet liep Eko over het gezicht louter
van inspanning. Gelukkig liep de proef thans goed af.
Toen het produkt voldoende was afgekoeld, werd ze opnieuw op het vuur gezet, thans met water gevuld. Toen
dit warm was geworden, gooide Eko er een stuk vlees
in en een brok lever. Van grootmoeder kreeg hij een aantal kruiden, die er naar haar mening ook in hoorden.
Onder grote belangstelling van de oude vrouw toonde de
jager nu zijn kookkunst.
Nadat Hari, zijn zoon en kleinzoon de hut waren binnengekomen, werd voor het eerst in deze nederzetting een
maal gedaan met vlees en lever, die althans voor het
grootste deel was gekookt. Hari's familie zette aanvankelijk ietwat schuchter de tanden in het gerecht.
De volgende dag liep grootmoeder Hari langs alle hutten, om de pot te laten zien, die op het vuur helemaal
niet ging branden. De jonge man, die van verre was
gekomen. had deze van aarde gemaakt .n in steen laten
veranderen, en de goede geest, die in het vuur woont,
had hem hierbij geholpen.
De oude vrouw pochte er geweldig over, hoe lekker het
vlees werd als het met water in de pot werd gedaan
en het gehele geval in het vuur werd gezet. Het water
begon dan verschrikkelijk te dampen en te borrelen, maar
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het vlees werd daardoor zo zacht, dat zij het met haar
oude kiezen gemakkelijk kon vermalen.
Else begreep nu, dat het toch niet aanging om alleen
maar over die pot van Eko te spotten en ze begaf zich
daarom naar de jager om hem te vragen ook een dergelijk voorwerp voor haar te maken. De jonge man beloofde haar dit gaarne. Het scheen hem genoegen te doen.
Maar voelde hij zich ook niet tot het meisje aangetrokken?

HOOFDSTUK VI

De jacht
Een paar keer was Eko er met zijn jonge vrienden op
uit getrokken om hen in de schietkunst te onderrichten.
Ook had hij met hen zuivere rechte schachten voor de
pijlen gezocht, die vooral onder oe loten van de hazelaar
gevonden werden. Toen ze allen over een flinke voorraad betere pijlen konden beschikken, trokken op een morgen de vier weer ter jacht. Het was tevens het doel
van Eko om een grotere zwerftocht te maken; hij wilde
iets meer omtrent de wildstand van het gebied gewaar
worden.
De jeugdige jagers hadden al geruime tijd rondgezworven en hadden nog niet de minste buit, zelfs een armzalige haas hadden ze nog niet kunnen verrassen. In een
bosgebied stieten ze echter op een everzwijn. Het dier
kreeg een paar pijlen in het lichaam, maar zijn dikke
huid verhinderde, dat die spoedig dodelijk kon worden.
Het snelde door de struiken alsof zijn wonden niets betekenden en rende over de vlakte. De jagers oogden het
vluchtende wild na en zagen het in de verte in een andere bosschage verdwijnen.
Eko en zijn vrienden richtten nu hun schreden naar het
bosje waarin de ever was verdwenen. De leider gaf zijn
troepje aanwijzingen. De jagers waren thans, behalve met
hun boog, ook met hand- en werpsperen gewapend en Eko
gaf zijn vrienden de raad om geen pijlen meer te verschieten op de ever, doch deze met speren te lijf te gaan,
als hij werd opgespoord.
Van twee zijden drongen ze de wildernis binnen, waarin het wild was gevlucht. Al spoedig hoorde Eko een waarschuwingskreet. Hij bleef daarop roerloos staan, een lange speer in zijn handen.
Enig gedruis in de struiken voor hem en daar snelde de
ever dicht langs hem heen. Met vaste hand dreef de
jager zijn speer diep in de zijde. Wild schreeuwend, de
speer, die een grote wonde had veroorzaakt, een eindje
44

1

45

met zich slepende, vluchtte het dier weer naar de
vlakte. Eko raapte het wapen op en met de anderen,
die waren toegesneld, keek hij het zwijn na.
,,We moeten hem vervolgen," sprak de jager, ,,want
zijn wonde moet dodelijk zijn."
Met snelle passen begaven de vrienden zich op het spoor
van de ever
Maar op eenmaal verdween deze uit hun
gezichtsveld.
,,Hij is gaan liggen," verklaarde de leider.
Ze konden gemakkelijk het spoor vervolgen; het dier
scheen sterk te bloeden, want hier en daar vonden ze
zijn zweet. Zodra de jagers de plaats dicht waren genaderd, waar de ever zou moeten liggen, waarschuwde Eko
de jongens, dat ze voorzichtig moesten zijn, omdat een
gewond zwijn zeer gevaarlijk kon zijn. Hij ging nu voor
zijn kameraden uit lopen.
Ja, daar ontwaarde hij het beest. Het lag in de heidestruiken, met open bek. Zijn kleine oogjes waren met
boosaardige glans gericht op de vijand, die daar naderde. Ineens sprong het dier weer op en stormde op Eko
af. Deze had zoiets wel verwacht. Snel sprong hij naar
rechts en zijn stootwapen dreef hij het toch reeds zwaargewonde dier in de linkerzijde.
De ever sloeg een ogenblik tegen de grond. Eko maakte
hiervan gebruik om een andere speer te grijpen en een
eindje terug te trekken. Het zwijn stond weer op, doch
de jager zag, dat dit met moeite ging. Bloed en schuim
liepen uit de bek van de zwaargewonde. Eko gaf zijn kameraden een wenk om iets verder terug te trekken, het
zou met de ever vermoedelijk niet lang meer duren, maar
hij wilde zijn vrienden niet in gevaar brengen.
Nogmaals deed het woedende, doch reeds vrijwel onmachtige dier een aanval op de jager, maar na enkele
passen viel het reeds tegen de grond. Zijn grimmige kop
met de vervaarlijke tanden richtte het nog dreigend op
het tweebenige wezen, dat hem had overwonnen.
De jager wachtte nu kalm af. Zijn kameraden, die met
heftig kloppend hart de strijd hadden gadegeslagen, riep
hij toe, dat ze nog een ogenblik op veilige afstand moesten blijven.
Nog eenmaal probeerde de ever zich op te richten. Het
was hem echter niet meer mogelijk; met opstaande borstelharen op zijn nek liet hij zich weer op de bodem
zinken. Hortend en reutelend ging de ademhaling van het
dier door de zo gevaarlijk uitziende open muil. Daar zonk
de machtige kop op de aarde; nog enige stuiptrekkingen
en het zwijn had opgehouden te leven.
Eko's vrienden kwamen nu nader. Sprakeloos stonden

ze een ogenblik de prachtige jachtbuit te beschouwen.
Uit de betovering, die hen een wijle gevangen hield, werden ze plotseling gewekt door een dof gedreun achter
zich. Ze wendden hun blik achterwaarts en zagen, dat een
troep paarden over de vlakte galoppeerde, op misschien
rweehonderd schreden van hen verwijderd.
,,Een van die dieren buit te maken, zou nog iets anders zijn, dan een zwijn," zei Eko. ,,Maar wij mogen
niet klagen; het beestje hier voor ons schijnt flink zwaar
te zijn. Het heeft me echter de punt van mijn beste
speer gekost."
De jongens waren vol bewondering voor de zekerheid
in het hanteren van het stootwapen, die hun leider had
getoond. „Wat moeten wij nog veel leren, Eko," verzuchtte Baro.
,Dat komt wel, jongens. Maar laat ons nu naar gindse
bomen gaan om een paar takken te halen, waarop we
het dier naar huis kunnen dragen."
De jagers haalden een paar stevige takken en nadat
ze het dier van de onbruikbare ingewanden hadden ontdaan, bonden ze de poten van de ever.
,Van verdere jacht zal nu niet veel meer komen, jongens. We zullen de zware vracht met z'n vieren moeten
dragen en de weg naar de nederzetting is lang," sprak
Eko. Hij oriënteerde zich naar de richting om zoveel mogelijk de kortste weg naar huis te kunnen nemen.
Toen ze een eind op weg waren en de zoons van Udo
al eens een paar keer hadden opgemerkt, dat het zwijn
ontzettend zwaar was, bemerkten de jagers een eind
rechts van zich een aantal vogels, dat over een bepaald
gebied lawaaiend door de lucht cirkelde.
Daar moest een plas liggen, oordeelden de jongens en
ze drongen er bij Eko op aan, om daar ook het jachtgeluk te beproeven
De leider van het troepje kon niet nalaten te glimlachen. „Ge loopt al te zuchten onder de zware last en
nu wilt ge nog meer op de schouders laden. Welaan,
laten we het proberen. We laten het zwijn zolang hier
liggen, we blijven toch in de buurt."
Ze lieten de ever op de bodem zakken en spoedden
zich naar de plas. Onderweg wees Eko in westelijke richting. In de verte verdonkerde de blauwe hemel zich meer
en meer; ze kleurde zich grijs en zwart.
,,Daar ginds is zeker een stam bezig met behulp van
een grote veldbrand te jagen," zeide hij.
Na een half uur keerden de jagers weer bij de ever
terug. Ze hadden een zestal vogels geschoten; drie hiervan torste Eko. Nadat ze even gerust hadden en wat ge-
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geten, werd de tocht naar de nederzetting voortgezet.
Het liep al tegen de avond, toen de vier eindelijk doodmoede in het gehucht terugkeerden. Het stamhoofd stond
juist bij Hari voor diens hut te praten en zag het groepje arriveren. De jongeren, blij van het zware gewicht
verlost te worden, lieten hun vracht op de bodem glijden.
Hari bezag met grote interesse het reusachtige zwijn
met zijn woeste kop en hij schudde zijn grijze hoofd.
Hoe heb je dat toch klaar gespeeld, Eko?"
En de hoofdman vulde aan: , ,Met alleen de hulp van
de jongens."
De jager antwoordde: ,,De jongens zijn even dapper
en handig als een oudere."
Ising, Gerling en Baro groeiden bij deze lofspraak en
stonden vol trots naast de jachtbuit. De andere bewoners
der nederzetting kwamen nu ook het grote zwijn bewonderen. Erno, een der zoons van Radin, beschouwde
aandachtig de ever. ,,Zo eentje krijgt van een pijl slechts
een weinig jeuk," zeide hij. ,,Jij geeft ons hier een
lesje in het jagen, Eko."
,Ik heb vaak geluk," meende deze bescheiden.
1-let dode dier werd in de hut van Hari gesleept. Men
kon het niet buiten laten liggen in de nacht, omdat men
steeds rekening moest houden met bezoek van wolven en
vossen, die lucht hadden gekregen van het verse spoor.
De volgende morgen werd de ever gehalveerd; Eko en
Ising brachten de helft van het dier naar de hut van
de hoofdman. Else vroeg aan de jager, wanneer hij voor
haar de stenen pot ging maken, waarop Eko bereidwillig
antwoordde: ,,Nog deze, of anders de volgende dag."
Ising kreeg opdracht van grootmoeder om een voorraad
verse, pittig smakende kruiden te zoeken; het oude mens
gaf hem aan welke soorten dat waren. Grootmoeder wilde straks, als ze van het lekkere zwijnevlees ging koken, met de groenten het water weer kruiden.
Het bleek, dat de ever een flinke hoeveelheid vet bij
zich droeg. Toen grootmoeder Hari begon met haar kokerij en een nier, een stuk lever, een stuk vlees en een
hoeveelheid groenten in de pot had gedaan, voegde zij er,
op Eko's aanraden, ook een hoeveelheid vet aan toe.
Ze was in spanning hoe dit kooksel zou uitvallen. Ook
Hari scheen veel interesse te hebben, want hij hurkte bij
het vuur.
Toen Eko en Elling klaar waren met het ontleden van
het halve zwijn en de verschillende brokken aan het dak
van de hut hadden gehangen, was het volgens grootmoeder ook tijd om de pot met haar inhoud van het vuur
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te halen. Voorzichtig werd ze uit de brandende takken
gehaald. Tweemaal had grootmoeder op aanwijzing van
Eko de pot met water moeten bijvullen, omdat het vocht
op een voor de oude vrouw onbegrijpelijke manier telkens langzaam verdween.
Zodra de inhoud van de pot voldoende was afgekoeld,
deelde Hari aan allen stukken vlees en lever uit, nadat
hij deze met zijn mes in kleinere zo veel mogelijk gelijke porties had gesneden. Het stukje vet bleek echter
op een wonderlijke wijze te zijn verdwenen. Maar volgens Eko was dit nu veranderd in het gele vocht, dat
op het water dreef.
Men begon te eten. Alle huisgenoten waren het eens
dat het vlees en de lever en de nier overheerlijk smaakten en volgens grootmoeder kon men thans ook goed de
door haar uitverkoren geurige groenten proeven. En het
vocht, dat zich nog in de pot bevond, bracht de familie
Hari nog meer in verrukking. Het was grootmoeder, die
het lompe stuk vaatwerk het eerst aan de lippen zette.
Het vet droop haar langs de kin, maar haar ogen glommen van zoveel heerlijkheid. Na grootmoeder dronken de
anderen een paar teugen en de pot ging rond, totdat het
vocht eruit was verdwenen en er alleen nog enige gekookte groente restte. Ook deze werd pond-pondsgewijs verdeeld.
Het stuk aardewerk door Eko vervaardigd, had een buitengewoon succes geboekt.
Na het maal trok de jager naar de leemgroeve, haalde een hoeveelheid bouwstof voor potten los met een hertshoornhouweel en droeg deze in een tenen mand naar de
hut van Udo. Het was zijn doel om nu voor Else de
beloofde pot te maken. Hij trof het meisje met haar moeder thuis. De hoofdman en zijn oudste zoon waren op de
visvangst. Gerhng en Baro waren ook niet aanwezig.
De vrouw van tJdo was bezig om twee, in leem gebakken watervogels van het hard geworden omhulsel te
ontdoen. Deze methode, de dieren in een kluit leem te
wikkelen en deze daarna in het vuur te leggen, werd
bij klein wild vaak toegepast. Het vlees der zo behandelde dieren werd daardoor geheel of gedeeltelijk gaar.
Bij het verwijderen van het omhulsel bleven de veren
daarin vastzitten.
Toen Udo's vrouw de nu kale vogels had bevrijd, nam
Eko deze in zijn hand en buiten de hut sneed hij ze
met zijn vuurstenen mes open en maakte ze schoon. Het
was het werk van een ogenblik.
,,Ge zoudt een goede huisvrouw zijn, Eko," vond Udo's
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bakken in de bul van Udo. Die Else is een heel mooie
jonge vrouw, grootmoeder."
Grootmoeder had Eko eens scherp opgenomen en antwoordde: ,,Ja, dat is ze, jongen. Er wordt gezegd, dat
ze de vrouw van Erno zal worden." En ze meende, dat
er een trek van grote teleurstelling op het gezicht van
Eko was gekomen, nu ze deze woorden had gezegd.
Een ogenblik heerste er tussen de twee een stilzwijgen,
tot de jonge man vroeg: ,,Wanneer gaat Erno een hut
bouwen, grootmoeder?"
,,Ik weet het niet," antwoordde de oude vrouw. ,,Het
kan ook nog best anders komen," vervolgde ze langzaam. „Soms kan ik heel ver vooruit zien en ik zie dat
een geheel andere een hut bouwt voor Else."

echtgenote toen de jonge jager weer in de hut was terug
gekeerd.
,,Een jager behoort zulk werk goed te kennen,' meende
deze.
De vrouw vertelde, dat haar jongere zoons naar buiten waren getrokken om hout te halen voor wapens.
,,Het zijn al goede jagers," zei Eko. ,,Wilden ze nog
meer wapens maken?"
,Het schijnt, dat er nog steeds wat te verbeteren valt
aan hun speren en pijlen. En dan zouden ze meteen voorraad voor hun leermeester halen. Ze praten over Eko en
Eko en altijd over Eko. Ge hebt er gisteren goed voor
gezorgd, dat ze niet te dicht bij het gevaarlijke zwijn
kwamen."
De jonge man, die reeds was begonnen met het opbouwen van een pot, keek glimlachend op. ,,Ze zijn nog
jong en ze weten natuurlijk nog niet voldoende, hoe gevaarlijk gewonde dieren kunnen zijn."
Else spotte: ,,Ze zij nog jong, zegt gij, Eko. Maar zijt
ge zelf dan zoveel ouder."
,,Dat kan wel zijn, maar ik heb meer ervaring van
de jacht. En dan Else; gesteld, dat een zwijn of een
eland of een oeros een der jongens zo erg verwondde,
dat we hem levenloos naar huis zouden moeten dragen...
gij en uw moeder en uw vader zouden mij verwijtena
aanzien. Maar als ik de dood in het veld vind, zal geen
moeder en geen vader en geen broer en geen zuster om
mij treuren, omdat ik voor hen toch reeds afgestorven
ben. Niemand zou mij missen."
,Dat laatste moet ge niet zeggen," antwoordde het
jonge meisje, .,Ge hebt in de korte tijd, dat ge hier zijt,
al vrienden gekregen, die u zeker zouden missen."
,,Ja, ik weet, dat de knapen mijn vrienden zijn," er
kende de jager.
,En misschien zijn er ook nog andere." Toen het meisje
deze woorden sprak, keek Eko naar haar op. Else kon
niet verhinderen, dat ze bloosde.
Toen Eko bij het vallen van de avond de hut van Udo
verliet, had hij het klaargespeeld om twee potten, van
verschillende grootte, af te leveren. Er was slechts één
produkt mislukt. Else had hem bij het werk steeds van
nabij op de handen gekeken en ze had hem van alles
over deze kunst gevraagd. Ze had hem ten leste verzekerd, dat ze de volgende dag ook een dergelijk voorwerp ging maken.
Met het beeld van het meisje voor ogen ging Eko weer
naar de hut van Hari. En hij kon niet nalaten om tegen
de oude vrouw te zeggen: ,,Ik heb een paar potten ge.
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Op zijn Leger uitgestrekt die avond, kon Eko de slaap
niet vatten. „Zou Else werkelijk de vrouw worden van
die lompe Erno?" Was het eigenlijk niet bespottelijk, dat
hij die gedachte niet •kon verdragen. En toch was het
zo. Wat bedoelde Else, toen ze zeide, dat ook anderen
dan zijn jonge vrienden hem ongaarne zouden missen?
Vrouwen waren soms zo vlug om maar iets te zeggen.
Maar dan was daar nog grootmoeder, die zeide: , ,Ik zie
dat een heel andere een hut bouwt voor Else." Die woorden van haar zouden wel waar zijn, want oude vrouwen
konden vaak in de toekomst lezen. Maar wie was die
andere?
De volgende morgen brachten Gerling en Baro aan Eko
een paar stevige, rechte stokken voor speren. De jonge
man ging er nu een paar spitsen voor maken. De ene
werd van vuursteen vervaardigd; de tweede werd van
bijzondere makelij. In een scherpe punt van hoorn trok
de jager aan beide zijden een geul, waarin hij trapezevormige vuursteenplaatjes klemde met -aar de buitenkant een scherp snijdende zijde. De speerspits werd hierdoor tot een venijnig wapen.
Terwijl Eko nog met deze zaken bezig was, kreeg hij
bezoek van Erno. Deze was een jonge man van ongeveer dezelfde Leeftijd als hij Erno was echter van veel
plomper bouw dan de nieuweling in de nederzetting. Ook
zijn gelaat, hoewel niet onvriendelijk, was grof en niet
knap. De zoon van Radin vertelde aan Eko, dat men
het plan had de volgende dag op jacht te gaan met al
de krachten, waarover de nederzetting kon beschikken.
Het was zo moeilijk, zeide Erno, om met een paar man
groot wild machtig te worden. Hij vroeg daarom Eko of
die ook mee wilde trekken.
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deze opnemen op zijn lange, scherpgepunte hoorns, ze hoog
in de lucht werpen en daarna met zijn hoeven tot moes
vertrappen.
En toch zou dit geweldige dier over enkele minuten
aangevallen en overwonnen worden door een troep zwakke
wezens, die zich op twee benen over de aarde bewogen.
Maar deze wezens, ze beschikten over meer intellect dan
hij en ze hadden hout en vuursteen te hulp geroepen om
hun zwakke lichaamskracht aan te vullen.
De oeros schrok op. Links en rechts van hem waren
eensklaps van die tweebenige wezens opgedoken, een diersoort, die hij eigenlijk niet kende. Verwonderd staarde het
grote beest een ogenblik naar die vlugge, slanke gestalten,
die op hem toerenden. Wat wilden ze toch, die vreemdsoortige wezens? Met een reflexbeweging liet de bul zijn
kop met de dreigende hoorns zinken als een teken van
bereidheid voor enige strijd.
Daar vloog een stok door de lucht. De oeros voelde
een felle pijn in zijn zijde. Kwaad geworden deed hij enige passen in de richting, vanwaar dat stuk hout was
gekomen. Maar wat had dit voor zin? Nu boorden zich
enige van die schrijnende dingen op verschillende plaatsen in zijn lichaam, vooral in zijden en hals. Razend nu
van woede en pijn blies de oeros wild zijn adem door de
neusgaten.
De regen van pijlen en speren hield aan. Het geplaagde dier stond een moment besluiteloos. Toen trachtte het
een der tweebenige wezens op zijn hoorns te vatten. Maar
een ander stelde zich nu brutaal op zijn weg. Hij trachtte zich op die vijand te werpen, maar met een onbegrijpelijk snelle beweging ontweek deze hem en diens
handspeer boorde zich diep in zijn linkerzijde.
Het was Eko, die wel wat roekeloos, een zijner scherpe
wapens met kracht in het zware lichaam van de oeros
had gedreven. Onmiddellijk wendde het dier zich, om zich
opnieuw op zijn pijniger trachten te werpen. Eko sprong
op een lage tak van een grove den en werkte zich vliegensvlug omhoog. De razende bul, uit vele wonden bloedende, stiet. met zijn harde kop heftig tegen de stam
van de den, zodat deze trilde en duizenden van overjarige naalden naar beneden ritselden.
Steeds nog boorden zich wapens in het lichaam van
de oeros, maar deze scheen al zijn wraaklust te willen
botvieren op dat brutale wezen daar op de boomtak boven hem. Loeiend van grimmigheid beukte hij met alle
geweld de stam. Eko bemerkte, dat er bloed vloeide uit
de bek van het woedende dier; het was dodelijk gewond

Natuurlijk, graag,' antwoordde deze.,, En gaan Ising
en Gerling en Baro ook mede?"
,,Ja, zeker," bevestigde Erno.
Het waren twaalf jagers, die zich de volgende morgen op pad begaven. Het begon nog pas aan de kim
te lichten, toen ze de nederzetting verlieten. Een eindje
uiteen, in een langgestrekte boog, liepen ze over de vlakte,
de boog in nun handen tot schieten gereed.
Alle bosjes en plassen, die de mannen passeerden, werden naar wild afgezocht. Toen de zon voor deze dag de
hoogste stand aan de hemel had bereikt en de troep een
half uur ging rusten en wat eten, bestond de buit nog
slechts uit een hinde met haar kalf, een aantal hazen en
vederwild. Vele andere dieren waren ook niet gezien.
Spoedig na de rust zou de jacht echter een meer opwindend' karakter krijgen. De scherpe ogen van de jagers bemi-kten in de verte de silhouet van een groter
dier. Toen ze nader hierbij waren gekomen, herkenden
ze hierin een oeros. 1-let dier scheen nog rustig te lopen
grazen aan de rand van een bosg"bied. Dit liep naar
de kant, waar het beest zich bevond, uit in een terrein,
waarin hier en daar nog vrijstaande bomen stonden.
De aanvoerder van de jachtkolonne, hoofdman Udo, achtte de plaats waar de oeros zich bevond, gunstig voor besluipen. Hij wilde het dier naderen door het bos; de jagers hadden hierbij de windrichting mee.
Omzichtig slopen de halfnaakte gestalten naar het bosgebied en daarna tussen de bomen en struiken. Udo ging
als leider van de stoet en zo goed als geruisloos; zich bewegende als een troep ganzen, volgden de anderen hem.
Daar zag Udo het tussen de bomen en struiken voor
zich lichten, een teken, dat hij bijna de bosrand had bereikt. Hij gaf een teken aan de achter hem komenden,
die daarop halt hielden. Alleen de hoofdman sloop nog
wat naar voren. Toen hij terugkeerde gaf hij aan zijn
mannen de nodige aanwijzingen. De kans was groot, dat
men het grote dier onverhoeds kon overvallen.
De overjarige, volwassen oeros bul liep in souvereine
rust van de jonge grassen en andere planten te eten.
Links en rechts van hem stonden hier en daar nog enkele
bomen als eenlingen, als voorposten of uitlopers van de
bospartij. De stier was zich geheel niet bewust van enig
dreigend gevaar. Hij was trouwens geen schuwe hinde,
die zich elk ogenblik zeker stelde, angstig voor elk vreemd
geluid. Hij was machtig, zwaar en sterk; hij voelde
zich onbedreigd en ongenaakbaar in de wereld, deze bul.
Geen beer zou het wagen hem aan te vallen en zelfs voor
een troep uitgehongerde wolven was hij niet bang; hij zou
52
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vrijd en bleven liggen voor de schuimers van de aarde
en uit de lucht.
Toen de jagers hiermee klaar waren, gingen ze alle
een stuk van het nog lauwe, bloederige vlees eten. Daarop werd de lange weg naar de nederzetting weer ingeslagen; allen droegen ze een deel van de buit van deze
dag. Maar enige keren werd een rustpauze gehouden, zodat de duisternis reeds begon in te vallen, toen men de
woonhutten weer bereikte.
Udo bepaalde, dat de buit de volgende dag verdeeld
zou worden. Hij stelde nu reeds voor, dat de kop van
de oeros met de prachtige hoorns aan Eko toegewezen
diende te worden, want hij toch was het geweest, die de
stier de dodelijke wonde had toegebracht. De anderen gingen hiermede gaarne akkoord.
De kop van het dode dier torsende kwam Ising de hut
van grootvader Hari binnen. Eko volgde hem met een
paal zware stukken vlees. Ising legde de runderkop voor
zijn grootvader, die bij het vuur hurkte. De oude man
streelde met zijn handen de vervaarlijke punthoorns alsof
het kleinodiën waren. Grootmoeder klakte met haar tong
en zeide: , ,Dat geeft morgen weer lekkere brokjes." Ze
dacht daai bij speciaal aan de tong en de hersenen van
het dier.
Tot haar kleinzoon sprak ze: ,,Ga morgen weer dezelfde
planten zoeken."
,Ja, grootmoeder."
,Gevaarljke jacht," meende Elling en hij dacht aan de
dag, toen hij een been brak in de strijd met een zelfde
dier.
Eko en Ising waren bij het vuur gaan liggen, want
beiden waren doodmoe.
,Grootvader," zei Ising, ,,weet ge wie de bul gedood
heeft? Natuurlijk weer Eko."
,,Ik geloof het wel," antwoordde de oude. ,,Die anderen hier kunnen niets meer. In mijn tijd maakten we zo
nu en dan een oeros buit"
.Och, Hari, lig niet zo op te scheppen; daar Is geen
woord van waar," merkte grootmoeder op.
Hari mopperde wat voor zich heen en begon de hoorns
weer te strelen.
,,Ik moet nog zeggen, dat Ising zoëven overdreef," zei nu
Eko. „Hij weet ook wel, dat de stier veel wonden in
zijn lichaam had."
,,Dat is waar, Eko, maar geen van alle was dodelijk."
En Ising begon precies te vertellen, hoe alles gegaan
was.
Toen Gerling en Baro met hun vracht de ouderlijke hut

door de stoot van zijn handspeer, maar het zou nog wel
enige tijd kunnen duren, voordat het onmachtig zou nederzinken.
Een ogenblik overlegde de jager wat te doen. Toer'
nam hij de speer met de scherpsnijdende vuursteentjes
van zijn rug en nam ze in zijn hand. Met een plotselinge beweging sprong hij brutaalweg uit de boom. En
voor in de trage hersens van de oeros was doorgedrongen wat er gebeurde, had de jager zijn vervaarlijke
wapen diep in de linkerzijde van het dier gestoten. Hij
liet zijn wapen in de vreselijke wonde steken en maakte
zich snel uit de voeten. Toen de bul zich had gewend,
was hij reeds buiten zijn bereik.
Weer stond het machtige dier een ogenblik als het ware
besluiteloos; toen echter was het alsof een siddering door
de vlees- en vetklomp liep. En daarop zakte het door
op zijn poten. Stervende lag de bul op de bodem neer.
In ademloze spanning hadden de andere jagers de kamp
tussen de twee aangezien. Allen hadden ze een lange speer
in de handen en stonden gereed massaal in te grijpen,
als de toestand van Eko gevaarlijk werd. Udo had de
grootste moeite om te voorkomen, dat de jonge vrienden
van de jager op eigen houtje gingen bijspringen.
Het was dan ook geen wonder, dat er een vreugdegehuil opsteeg uit de troep, toen daar het zo begeerlijke,
doch gevaarlijke jachtwild op de bodem zonk. Nog een
korte tijd zagen de mannen enige beweging in het grote
lichaam; daarop een strekken van de poten en van de
kop. Het beest had opgehouden te leven. De jagers hadden verbaasd gestaan over de handigheid van de nieuweling in hun midden, maar tevens hadden ze hun hart
vastgehouden over zijn roekeloosheid. Toen ze Eko gelukwensten met zijn overwinning, wezen ze hem ook daarop.
De jager reageerde hierop alleen maar met een glimlach.
Men ging overleggen op welke wijze men de grote
voorraad vlees en vet het gemakkelijkst naar de nederzetting zou kunnen slepen. Het besluit was, dat men het
dier in een groot aantal brokken zou snijden, om de
vracht zo goed mogelijk over de mannen te verdelen.
De halfnaakte, slechts gedeeltelijk in dierenhuiden gehulde mannen lagen nu op of bij het lichaam van deze
koning der wildernis en gingen hem van de waardevolle
huid ontdoen. De ingewanden werden uit de buik gehaald
en de darmen van hun inhoud bevrijd, want deze kon
men voor allerlei doeleinden gebruiken Daarop werd gesneden en gekerfd om het lichaam in kleine stukken vaneen te halen. Zware beenderen werden van het vlees be54
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waren binnengekomen, hadden ze geroepen: „Wat een
vlees. Er is een oeros buitgemaakt."
Else had daarop gevraagd: ,,Wie heeft het dier gedood?"
,,Eko natuurlijk," had Gerling geantwoord.
Het meisje had toen gezegd: ,,De anderen moeten zich
wat schamen."

HOOFDSTUK VH

De vrouw
Grootmoeder Hari had het nu druk gekregen, althans,
dat meende ze. Haar werkzaamheden hadden zich tot
dusverre beperkt tot het onderhouden van het vuur, waarvoor overigens de brandstof door haar man, zoon of kleinzoon werd aangesleept, het zoeken en snijden van kruiden voor groente, het zitten voor de hut in het zonnetje
en het praten met de buren. Maar nu die stenen pot haar
intree had gedaan in het huishouden, had ze er een heleboel werk bij gekregen. Ze moest, zo zeiden haar man
en haar zoon, nu elke dag vlees koken, althans als dit
voorhanden was en daarvoor moest ze ook geregeld water halen uit de plas. Overigens vond ze dit werk wel
aangenaam en nuttig, want ze kon nu veel gemakkelijker
vlees verorberen; haar oude kiezen, waarvan de kronen
reeds flink afgeplat waren, konden dit nu beter vermalen.
En nu had Eko haar gezegd, dat ook de vis zoveel
zachter werd in het hete water. Grootmoeder wilde graag
hiermede de proef nemen, want die gedroogde en gerookte waterbewoners waren haast helemaal niet kapot te krijgen.
Eko had voor de oude vrouw nog een grotere pot gebakken. Zij kon nu steeds een voorraad water in de hut
voorhanden hebben. Voordien moest het vocht altijd in
een kleine houten nap worden gehaald.
Na de jacht op de oeros had Eko er direct voor gezorgd, dat zijn wapenarsenaal weer op peil werd .ebracht.
De stam scheen na de gelukkige jachtdag overigens
voorlopig op zijn lauweren te gaan rusten, omdat men
nu vooreerst genoeg had. Ja, het was, meende de jager,
gelijk oude Hari had gezegd: de stem van Lido was haast
ingeslapen.
De jongeman had een mooie, glad en zuiver afgewerkte
boog van niet te groot formaat vervaardigd. Hij had dit
werktuig van taai eikehout met een aantal pijlen aan
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Else overhandigd. Het meisje toonde zich hierover zeer
verheugd en wilde nu ook gaarne les in het schieten van
hem ontvangen.
Op een middag bevonden de beide jonge mensen zich
weer bij de denneboom, waarop kortgeleden de jongens
zich in het schieten hadden gemeten met hun leermeester.
Gelijk toen werd ook thans een ronde schijf van dierenhuid op de stam bevestigd.
Eerst gaf Eko aan het meisje aanwijzingen in het hanteren van de boog. Als zijn arm de hare beroerde, kwam
er een hevig verlangen in hem op zijn gezellin in de
armen te nemen en te kussen. Maar dan doodde de gedachte, dat zij straks aan een ander zou toebehoren, plotseling weer zijn hartstocht. Hoe anders zou het zijn, als
ze nog een meisje was geweest, dat te veroveren was.
Zo kort nog kende hij haar, maar reeds was de verering
groot, die de jager koesterde voor Udo's dochter met haar
lenige gestalte, haar spottende ogen in het knappe gezichtje. In Eko wortelde reeds de mening, dat de nederzetting hier voor hem grijs en kleurloos, zonder enige
binding zou worden, als de ander straks Else zou meevoeren in zijn hut.
Toen Eko haar had onderricht, hoe te richten, liet het
meisje de eerste pijl van de boog vliegen. Dit resultaat
was nog niet buitengewoon, want hoewel de afstand van
boog en boom slechts tien schreden was, raakte de pijl
de stam een flink eind beneden de schijf.
.Niet slecht,- constateerde de leermeester.
.Niet slecht! Hoe durf je zoiets te zeggen!"
et meisje zag Eko verontwaardigd aan.
Glimlachend antwoordde haar leermeester: ,,Je kunt me
geloven of niet, Else, maar het eerste schot, dat ik deed
was er veel verder naast."
,Dat is mogelijk, maar toen was je misschien nog zo
klein, dat je maar nauwelijks een boog in je handen
kon houden."
Ze legde een tweede pijl op.
,,Kalm mikken, Else!"
De pijl snorde van de pees en raakte juist de rand
van de schijf.
,,Zie je wel, Else, het gaat al beter!"
Het meisje barstte in lachen uit. ,,Houd alsjeblieft op.
Maar ik bemerk nu, dat het schieten niet gemakkelijk
is......ik bedoel het raak schieten."
De derde pijl bedierf het weer; ze vloog de stam
voorbij.
Wat zeg je nu?" vroeg Else spottend.
,Nu ja, iedereen schiet wel eens mis. Hoe vaak heb
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ik al niet gemist. Niet ongeduldig worden."
,,Eko, je praat te veel. Maar heb jij de boog zelf al
eens beproefd? Zou ze wel goed zijn? Probeer ze eens."
Het meisje reikte de boog aan de jager.
Deze trad enige schreden terug, nam een pijl en liet
deze na een zeer kort mikken van de boog vliegen. Ze
trof de schijf in het midden. Snel volgde een tweede
pijl, die juist naast de andere in de boom drong. Onmiddellijk drong een derde in de bast, precies naast de
beide andere.
,De boog schijnt toch goed te zijn, Else", zei de schutter laconiek.
Het meisje zag hem verbluft aan, ze vond het onbegrijpelijk en ze schudde haar mooie hoofd. ,,Ik begrijp
er niemendal van, zoiets zal ik nooit kunnen leren."
,Maar een meisje hoeft dat ook niet te leren. De vrouw
moet de hut in orde houden, het eten bereiden, dat de
man haar brengt en er zijn nog meer dingen waarmee ze
haar man gelukkig kan maken."
De jager zweeg een ogenblik en ging toen op ernstige
toon verder: „Else ........ Maar hier stokte hij.
Ze zag hem vragend aan.
De jager vervolgde: ,,Else, ik heb gehoord, dat ge spoedig de vrouw van Erno gaat worden."
Else keek verbaasd. ,,Dat heeft men je dus verteld,
Eko. Ja, men wil dat ik de vrouw wordt van Erno.
Maar wil ik dit ook?"
,,Mannen hebben te beslissen, Else. Een vrouw zal moeten gehoorzamen. Zo zegt het gebruik van de stammen."
De ogen van de jonge vrouw schitterden van verontwaardiging ,,Dus dat is ook jouw mening, Eko?"
,,Ik zeg alleen, dat dit het gebruik is bij de stammen.
Ik zelf meen, dat ook een vrouw mede te beslissen heeft.
Maar wat geeft dat? Wat eenmaal gebruik is, daaraan
zal men weinig kunnen veranderen."
Het meisje stampte nijdig met haar voet op de bodem.
,,Dat zullen we eens zien!"
,,Else!"
,,Wat wilt ge zeggen?"
,,Ik, ik wilde, dat ge niet de vrouw van Erno behoefde
te worden.
,,Waarom niet?"
Een ogenblik zocht de jonge jager naar woorden. Toen
sprak hij: „Dan zou ik jou willen vragen, of ge mijn
vrouw wilde worden......ik zou je niet willen dwingen...
Als ge slechts half zoveel van mij zoudt kunnen houden,
Else, als ik van jou houd..."
Ze stonden een tijdje zwijgend tegenover elkaar, de in
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huiden en bont gehulde, doch nog halfnaakte jonge vrouw
en jonge man. De jager scheen wat verlegen te zijn nu,
hij, die er niets in zag om zijn leven te wagen in de
strijd tegen de dieren. Verwachtte hij enig beslissend antwoord op hetgeen daar zoëven zijn mond had gesproken?
Maar zo een antwoord bleef weg. Opeens schudde Else
de beklemming tussen hen weg, door te zeggen: „Geef
mij de boog nog eens even, Eko. Ik wil nog eens schieten, misschien gaat het beter."
Eko reikte het meisje de boog toe. Dit liep weer wat
dichter naar de stam en zond nogmaals een drietal pijlen naar het doel. De eerste raakte de schijf aan de
benedenrand, de beide andere vlogen de boom weer voorbij.
Verdrietig sprak de vrouwelijke boogschutter: ,,Ik houd
er mee op. Het wordt toch niemendal."
,,Moed houden!"
,,Moed houden, moed houden!" zei het meisje op schampere toon.
,,Och," antwoordde Eko wat neerslachtig, ,,dat , ,moed
houden" kan toch ook iets betekenen voor de toekomst.
Ik had ten minste graag gewild, dat gij daar zoëven tegen
me gezegd had ,,moecl houden".
Else zag de jager recht in het gelaat. Ze glimlachte
weer en haar ogen tintelden van levenslust. Ze boog zich
iets naar hem over en fluisterde zacht: ,,Welnu, houd
moed!" Onmiddellijk liet ze dit onderwerp weer in de
steek en vervolgde: , ,Laat die pijlen in de stam zitten,
Eko, dan kunnen ze allen zien, hoe jij kunt schieten. En
laat ons nu gaan.'
De beide jonge mensen keerden terug naar hun hutten.
Er gingen nu dagen voorbij, waarop Eko in het geheel
niet met het meisje sprak. De jonge jager was meestal
niet in een al te opgeruimde stemming. Soms ging hij
met zijn jeugdige vrienden op de jacht en telkens kwamen ze met jachtbuit thuis. Maar Eko had reeds kunnen
vaststellen, dat het gebied in wijde kring om de wildernis
slecht van wild voorzien was.
Soms ook dwaalde de jager in zijn eentje rond. Het
was hem dan een behoefte om alleen met de natuur te
zijn. Waarom, dit begreep hij zelf niet, want in de eenzaamheid kwam vaak 't verleden zich weer aan hem opdringen en werd hij scherp aan zijn tegenwoordige toestand
herinnerd, die naar zijn mening weinig troostvolle perspectieven bood.
Het was de jacht, die Eko's volle interesse had; daarin lag soms althans enige opwinding. Van de visserij hield
hij niet; dat handwerk was hem te eenvoudig en te mak.
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Dat was meer iets voor oude mannen en lieden, die niet
goed ter been waren, meende hij.
Op een warme dag had de jager zich eens uitgestrekt
op de bodembegroeiing in de schaduw van een bosrand.
Hij hield zijn ogen gericht op de vlakte voor hem Hij
zag een haas passeren, maar dat was dan ook het enige
levende wezen, dat hij op het veld kon ontdekken; alleen
zeilde nu en dan een grotere of kleinere vogel door het
luchtruim.
Eko had al geruime tijd daar gelegen, toen hij meende
enig geritsel te horen. Misschien een slang of adder of
een egel, die door de dorre bladeren kroop. Maar neen,
het moest iets ander zijn, meende de jager: het gedruis
kwam nader en werd sterker.
De jonge man rees onhoorbaar van de bodem. Hij stelde zich in een aanvallende houding naar de richting,
vanwaar het geluid kwam en een van zijn speren klemde
hij in zijn handen.
In spanning stond daar de jonge jager, zonder ook maar
enigszins het lichaam te bewegen. Lang werden zijn geduld en zenuwen niet op de proef gesteld. Daar zag hij
door een opening tussen de bebladerde twijgen van het
onderhout een hinde verschijnen met haar kalfje. Het
hert, koesterde op dat ogenblik in het geheel geen achterdocht voor wat ook. De moeder volgde met aandacht haar
dartelende jong. Het dier had er niet het minste vermoeden van, dat daar op enkele schreden van hem een
tweebenig wezen stond, een vertegenwoordiger van het
felste soort roofdieren op aarde, gereed om zijn dodelijk
wapen te slingeren.
Eko had nimmer eerder in zijn leven op een zo gemakkelijke manier een stuk jachtwild buit kunnen maken. Een enkele beweging zijner armen en de snijdende
en scheurende vuurstenen spits zou diep boren in de linkerzijde van de hinde.
Maar de jager slingerde zijn speer niet. Hij volhardde
in zijn onbeweeglijke houding en zag even geboeid naar
het dartele jonge ding als de moeder dit deed. Hem trof
ook de blik uit de zachte ogen van de hinde, waaruit
zoveel liefde en zorg sprak. Zo bleef de situatie geruime
tijd. Toen stak de moeder haar kop op, en draafde na een waarschuwingsroep, gevolgd door haar jong,
terug in de dichte wildernis van struiken.
De jager liet zich weer op de bodem zakken. Was hij
dwaas geweest om het dier te laten ontsnappen, vroeg
hij zich af. Misschien, maar hij had nu eenmaal het
dodelijk wapen niet kunnen slingeren. Hij was overtuigd,
dat hij dan hiervan later meer spijt zou hebben gehad
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dan van het neerslaan van Alf indertijd. En hij zag de
valse, wraakgierige blik in de ogen van Alt en daarnaast de zachte, onschuldige ogen van de hinde, vol van
moederlijke zorg.
Eko bleef nog een tijd liggen dromen in heidestruiken en mossen en hij vond de wereld, waarin hij leefde, zo vreemd en onbegrijpelijk. Het ene wezen leefde
ten koste van het andere en was gedwongen dit te doen,
wilde het zelf niet ten onder gaan. Ja, hij had de hinde
thans gespaard, mede terwille van haar jong, maar als
de honger eens dagenlang in zijn ingewanden had geknaagd, zou hij dan ook zo gehandeld hebben? Gelukkig,
de honger had hem thans niet geplaagd en nu kon het
grijs en bruin gevlekte jonge diertje nog onbekommerd
zoete rno3dermelk drinken, knabbelen, nog speels, aan
malse kruiden en genieten van de warme, levenbrengende zonnestralen, nog dartelen in een wereld, waarvan
het nog geen gevaren en vijanden kende.
Deze dag kwam de jonge jager thuis met lege handen. Hij zeide aan Hari, dat het wild hoe langer hoe
schaarser werd in de omgeving. Van zijn ontmoeting met
de hinde sprak hij niet.
Op een avond kwam Eko in de nederzetting met een
drietal bevers. Hij had in een beek een beverkolonie ontdekt en een drietal van de bewoners buitgemaakt. Toen
hij de hutten bijna had bereikt, kwam Else hem tegemoet lopen.
,,Wat zijn dat voor dieren, Eko?"
Bevers. Voel eens, welk een zachte vacht ze hebben."
Het meisje streek met haar hand over de dieren en
knikte bevestigend.
,,Ik ga de huidjes bereiden. Grootmoeder Hari krijgt er
eentje van me. Wilt gij de beide andere hebben, Else?
Ze zijn mooi en warm."
In de ogen van het meisje kwam een glinstering.
,Graag", zei ze.
Eko liep met zijn vrachtje door naar de hut van Hari.
Hij gooide de dieren op de bodem. Al de leden van het
gezin waren in de woning; geen hunner behoefde zich
druk te maken met jacht of visserij sinds die jonge Jager hij hen was komen inwonen, want deze zorgde meer
dan voldoende voor vlees en vet.
Grootmoeder glunderde, toen Eko de dieren had afgelegd. ,,Lekker, bevers!"
Hari bleef zitten in zijn hurkhouding bij het vuur. „Bevers. Zitten die hier ook in de buurt, Eko?"
,,Nou, in de buurt, in de buurt! 'k Had al een halve
dag gesjouwd, voor ik ze vond."
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Oude Hari krabde zich eens over zijn kruin en begon
weer over zijn jonge jaren te vertellen, van de tijd, toen
hij volgens zijn zeggen ook een geducht jager was geweest. Hij en zijn makkers hadden vaak zoveel bevers
buit gemaakt, dat zij ze niet eens konden dragen.
Grootmoeder schudde bij dit verhaal meewarig met het
hoofd.
Eko geloofde het ook wel en op Elling en Ising maakten
de herinneringen van grootvader weinig of geen indruk
meer
Grootmoeder had een pot met een vet soepje voor Eko
staan, dat ze hem toereikte met een: „Dat hebt ge weer
dubbel en dwars verdiend."
Een half uur later lagen allen op hun leger van takken
en hooi en heide uitgestrekt, er op wachtend, dat de
slaap zich over hen zou ontfermen.
De volgende morgen gingen Elling en Ising weer eens
vissen. Grootvader Hari trok uit met een tenen mand
om planten voor groente te verzamelen. Hij kauwde smakelijk op een stuk kalmoeswortel, die hij rond de plas
opscharrelde. Hari wilde met zijn plantenzoeken de taak
van zijn vrouw wat verlichten.
Eko zat een eindje van de hut in het warm-gele zand
de bevers van hun huid te ontdoen. Hij had een aantal
hoornen en stenen werktuigen bij zich om de vellen te
schonen, voor hij ze ging looien, door middel van urine,
en verder drogen.
Onder zijn arbeid kreeg hij bezoek van Else. Nadat
ze een p005 belangstellend had toegezien en, nadat beiden over de dieren en het bont en het mooie weer hadden gesproken, zeide Eko ineens, terwijl hij naar het
meisje opzag: ,,Ge zegt, dat ze willen, dat ge de vrouw
van Erno wordt. Wie willen dat hebben, Else?"
Even weifelde het meisje met antwoorden. Toen zei ze,
nadat ze naast hem was gaan zitten. „Vader en moeder ook wel, en dan Radin en Erno natuurlijk."
,,Oh." De jager wreef zich peinzend met de hand over
het voorhoofd. ,,Ik begrijp het van Erno; maar wat kan
het jou schelen, dat Radin het ook wenst. En je ouders...
nou ja, maar zouden die het erg vinden, als je de vrouw
van een ander werd, Else?"
Het meisje boog zich naar hem over en zacht zei ze:
,,Ik zal je iets vertellen, Eko, maar je moet mij beloven, dat je daar met niemand over zult spreken."
,,Dat beloof ik je, Else."
De jonge vrouw vertelde nu: ,,Er schijnt heel lang geleden iets gebeurd te zijn, dat niet erg mooi geweest
is. Mijn vader was daar ook bij. En Radin weet alles
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hiervan. Ze zeggen, dat vader hoofdman van de stam
is, maar hij doet alles wat Radin van hem verlangt."
Er heerste nu een ogenblik stilzwijgen tussen de beide jonge mensen. Beider gedachten hielden zich met het
dilemma bezig, dat voor hen onoplosbaar scheen. Eko was
juist van plan nog iets aan het meisje te vragen, toen
dit plotseling oprees, om zich met vlugge schreden te
verwijderen.
De jager keek haar na hoe ze daar met veerkrachtige tred naar haar hut liep en zijn gelaat versomberde
In een mistroostige stemming vervolgde hij zijn arbeid.
Toen hij hiermede klaar was bracht hij de van huid en
ingewanden ontdane bevers bij grootmoeder.
Het oude mens had zo straks al opgemerkt, dat de jager bezoek had van Else en ze had dit blijkbaar met
welgevallen gezien, althans ze had toen geglimlacht en
goedkeurend geknikt.
Toen Eko met het vlees in de hut trad, zeide grootmoeder: „Jij bent het toch maar, Eko, die zorgt voor telkens nieuw vers vlees." En ze liet er op volgen: „Ik
zag, dat Else jou opzocht. Een mooi meisje, een heel
mooi meisje. En dat ze je nu al opzoekt... Ja, jongen,
ik heb je al gezegd, dat ze niet de vrouw van Erno
wordt."
De jonge man antwoordde niet.
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Zomer
Het was enige dagen slecht weer geweest. Eerst had
een sterke, droge oostenwind, zoiets als een storm, het
fijne gele zand van het stuifterrein bij de hutten opgejaagd en voor zich uit geblazen. Zij, die buiten de
woningen hadden gewaagd, hadden ogen, oren en neus
vol gekregen van het stoffijne zand. Maar ook in de hutten was het gele poeier gedrongen, zodat in de soep,
die grootmoeder had gekookt, een hele laag had gelegen.
Na deze zandstorm was de wind gekrompen en regen
was neergedaald, eerst in spaarzame droppels, toen langzamerhand in een dicht gordijn. Het had nu al drie dagen aaneen geregend, in welke tijd de bewoners van de
nederzetting zoveel mogelijk in hun woningen waren gebleven. Zoveel water was er gevallen, dat de onderste
laag van de legersteden nat was geworden en in de kommen van het stuifterrein stonden grote plassen. Wonderlijk was het dus niet, dat de bewoners de meeste tijd
in de hutten hadden doorgebracht. De ouderen waren bovendien niet erg waterminnend. Vooral ook grootmoeder
Hari had een hekel aan vocht op haar lichaam en aan
de plooien en zwarte naden op haar gezicht viel dan
ook duidelijk te lezen, dat het al zeer lang was geleden,
dat dit door water schoon was gewassen.
Deze dagenlange rust had Eko al lang verveeld. Hij
nam zijn boog en speren en begaf zich op jacht. Hij
ging alleen, want Ising vond het weer nog weinig aanlokkelijk.
De jager liep met de wind in de rug. De regen besproeide zijn onbeklede lichaamsdelen, liep hem aan de
hals tussen lichaam en huiden en zijn lange blonde lokken wapperden in de wind. Maar het weer interesseerde de jonge man weinig. Er was anders iets, dat zijn
gedachten in beslag nam. Telkens kwam Else hem voor
de geest. Ziet, zulk weer was het ook geweest, toen hij
hier was aangekomen en de eerste uren in de hut van
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een stemming om hiernaar te gaan zoeken.
De jager knielde hij het dode dier neer en ontdeed het
van de ingewanden. Daarna bond hij de ruige rover op
zijn rug en aanvaardde hij de terugweg. Hij liep wat
moeilijk, want de wonde aan zijn rechterbeen deed hem
flink pijn onder het gaan. Het was gelukkig geen bijzonder grote afstand, die hem van de nederzetting scheldde, maar toch moest de jager een paar keer rust nemen
en zijn been opnieuw verbinden. Het weer was inmiddels beter geworden en het had opgehouden met regenen. Toen Eko eindelijk de hutten had bereikt, was hij
dolblij, want de beenwonde ging hem steeds meer pijn
doen.
Bij Hari's hut gekomen, wierp de jager snel de wolvin door de deuropening. Daarop liep hij naar de plas
en wies de wonde schoon met veel water. Nu werd deze
opnieuw verbonden. Bij zijn terugkomst in de hut, stond
daar de gehele familie Hari nog om het roofdier geschaard.
Elling, die het verband om het been van de jager het
eerst opmerkte, vroeg: ,,Zijt gij gewond, Eko?"
,,Ja, ik heb een knauw opgelopen," antwoordde de jonge man, terwijl hij zich languit uitstrekte op zijn leger.
,Doet het erg veel pijn jongen?" vroeg de oude vrouw
bezorgd.
,,Dat gaat wel, grootmoeder."
,Zal ik er wat kruiden op leggen, Eko? Dan geneest
het been sneller," meende het oude mens.
De jager schudde van neen, want hij had zeer weinig
vertrouwen in grootmoeders heelkunde. Hij meende, dat
de mensen van oordeel waren, dat een middel buitengewoon hielp, als het maar flink In de wonde beet en
schrijnde.
Nu kwam de oude vrouw aangedragen met soep en
vlees. ,,En dan heb ik ook nog een vis voor je, jongen, die o zo zacht en lekker is geworden in het hete
water."
Hari ging weer hurken bij het vuur; hij kauwde op
kalmoeswortel en spuwde nu en dan in de vlammen. Hij
plukte eens aan zijn baard, krabde zich eens op de kop
en staarde naar de dansende vlammetjes. Daarop vroeg
hij: ,,Hebt gij in uw eentje de wolf gedood, Eko?"
,,Ja, ik was alleen".
,,Jongen, pas wat op," zei de oude, ,,Eerst hebt ge
de oeros gedood en nu de wolf. Hoe is het mogelijk.
Straks zult ge in uw eentje op een beer en een eland ja-

haar en haar familie had vertoefd. Hij had al gepoogd
zich zelf wijs te maken, dat ze voor hem nooit iets zou
kunnen zijn en dat ze de vrouw zou worden van die
Erno. Maar dan: wat zou hij hier dan nog langer doen,
wat bond hem dan nog aan deze nederzetting?
Die Udo moet toch de slaaf zijn van Radin door zijn
dochter aan diens zoon uit te leveren, meende de jager.
Er was vroeger iets gebeurd, waar haar vader bij betrokken was geweest, had Else gezegd. Wat was er toen
gebeurd? Eko was van mening, dat Else dit ook niet
wist. Misschien had Udo lang geleden iemand doodgeslagen, gelijk hij, Eko, dit Alf had gedaan. Maar wat deed
het er ook toe, wat de hoofdman had gedaan. Deze was
nu in de macht van Radin en dat was het ergste. Doch
de verhouding tussen het meisje en hem was daardoor
hopeloos, oordeelde Eko.
Schier werktuigelijk liep de jager voort. Zo nu en dan
wierp hij een blik over de vlakte, de vlakte, die nu in
dit mistroostige weer helemaal uitgestorven leek te zijn.
Hij ging thans langs de rand van een wildernis van laag
geboomte en dicht struikgewas. In zijn rechterhand hield
hij een van zijn speren.
Op eenmaal schrok hij. Was hij te onachtzaam geweest? Op enkele passen voor hem schoot een grijze gedaante uit de struiken en recht op hem af. Een moment was de jager een weinig verbluft; het was voor
hem een overrompeling. Maar onmiddellijk herstelde hij
zich. Hij stootte de speerpunt diep in de borst van het
aanvallende dier, dat zich roekeloos te veel bloot gaf.
Maar hij kon niet verhinderen, dat het dier, een vrouwelijke wolf, hem een gevoelige knauw gaf in een zijner
naakte benen.
Een tweede speerstoot stelde de wolf buiten gevecht.
Eko liet het dier kalm liggen in zijn doodstrijd en bepaalde nu zijn aandacht aan de sterk bloedende beenwonde. Hij sneed stroken van de hem bekledende dierenhuid en trachtte zo goed mogelijk hiermee de wonde te
verbinden. Het gelukte hem om bijna geheel het bloeden
te doen ophouden.
Toen hij met het verbinden klaar was, ging de jager
zich weer met het roofdier bemoeien. Hij had het op de
juiste plaats getroffen, want het lag reeds levenloos op
de bodem. Eko constateerde, dat hij te doen had gehad
met een wolvin, die nog jongen zoogde. Nu begreep hij
de moed van het dier; het was de moederliefde van het
beest geweest, die het tot de aanval had gedreven. De
welpen van de wolvin zouden zich wel in de buurt bevinden in deze wildernis, maar Eko was thans niet in
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beter de frisse lucht er op te laten werken en er niets
meer omheen te winden. Ze zou dan sneller genezen,
meende hij.
Terwijl hij zich daar in de zon lag te koesteren, kwam
eerst Erno hem opzoeken. Deze bezag de wonde en zeide, dat de jager er goed was afgekomen, want zijn been
zou met enkele dagen wel weer genezen zijn.
,,Dat geloof ik ook wel, Erno, als het echter maar
niet stijf blijft."
,,Dat denk ik niet. Jij bent ons allen toch de baas op
de jacht, Eko."
,,Och, ik heb al eerder gezegd, dat ik nogal veel geluk heb op de jacht."
Erno bleef nog even met de jager praten. Toen deze
vertrokken was, kwamen een paar knapen Eko bezoeken, die elk een jonge ekster bij zich droegen en deze
door de jager lieten bewonderen. Ze hadden ze zelf uit
een nest gehaald, naar ze zeiden en ze aaiden hun schatten en fluisterden ze zoete woordjes toe.
Dan verschenen Ludo en Radin en toen deze waren
vertrokken, kwam Else aanwandelen. Nadat ze de wonde aan het been van Eko had opgenomen, zeide ze:
,,Dat beest heeft je een lelijke knauw gegeven, Eko."
,,Dat had nog wel heel wat erger kunnen zijn, Else.
Het beest kwam onverwacht uit de struiken op me toeschieten...... ik liep wat te suffen..."
,Waarover liep je te denken, Eko?"
,,Over een mooi meisje, dat echter voor mij wel onbereikbaar zal zijn."
Else zag de jonge man een ogenblik peinzend aan; het
was of er een droeve blik in haar ogen lag. ,,Eko, ik
heb je al eens gewaarschuwd om voorzichtiger te zijn.
Waarom ga je ook alleen op jacht?"
,,Als er iemand bij me was geweest, had ik toch de
beet al te pakken gehad voor die er iets aan had kunnen doen."
,,Beloof me, Eko, dat je later wat voorzichtiger zult
zijn en niet zult lopen te dromen," zei het meisje en ze
zag hem smekend aan.
De jager glimlachte. ,,Als zo'n lieve mond het vraagt,
kan ik moeilijk weigeren." Zachter en ernstiger liet hij
er op volgen: ,,Ik vind het erg aardig van je, Else,
dat je je bezorgd maakt over mij. Je zult de enige
hier wel zijn, die zich werkelijk over mij bekommert.
Maar Else, ik weet immers ook, dat een ander straks
een hut voor je gaat bouwen en dat ik dan ook voor
jou weinig meer dan een vreemde zal zijn."
Het meisje wendde de blik af en staarde een tijdje

gen en er mee thuis komen. Maar pas goed op, jongen,
alleen is alleen."
Hari zweeg een ogenblik. Om lange redevoeringen te
kunnen afsteken, moest hij nu en dan zijn gedachten
concentreren. Dan vervolgde hij: ,,De hele stam kan een
voorbeeld aan jou nemen, Eko, maar de mannen doen
het niet. Ze zitten liever in de hut te suffen, gelijk ik
ook doe, maar ik ben oud Eko, en toen ik jong was
als jij, was ik ook een geducht jager."
Weer een korte pauze. Daarop: , ,Ik zal de mannen
morgen allen roepen en hen de wolf wijzen, die jij hebt
gedood, jij op je eentje".
De oude ging nog even door met zijn geprevel en Eko
kon ondanks de pijn aan zijn been niet nalaten te glimlachen.
Bij het ontwaken de volgende morgen merkte de jager,
dat het been hem nog meer pijn deed dan de vorige
dag. Hij had het plan gehad om de wolvin van haar
vacht te ontdoen, maar hij had hierin thans weinig lust.
Elling nam daarom het werk van hem over. Een eind
buiten de hut werd het roofdier van zijn huid ontdaan,
deze was zeer geschikt voor dekking in koude tijd. De
kreupele jager sneed een stuk vlees uit het wolvenlichaam
voor aas aan de angelhaakjes van zijn vistuig. Het karkas werd verder door hen naar de plas gesleept en in
het water geworpen. Het werd met stenen bezwaard, opdat het op de bodem zou blijven liggen. Paling kon zich
hieraan lekker vet eten of zuigen, meende Elling. Men
had in Hari's hut immers vlees genoeg en bovendien,
niemand in de nederzetting zou zich bezondigen het walgelijke wolven- en vossenvlees te eten, althans zolang hij
niet totaal uitgehongerd was.
De huid van het dier werd daarentegen zeer hoog geschat, al stak de wolvin ook in de zomervacht. Vooral
als men ouder werd en de spieren van het lichaam stijver werden, was er niets beters dan zich 's nachts te
wikkelen in een wolvenvacht, zo was de mening van
grootmoeder Hari. Eko had haar daarom dan ook de
huid toegedacht.
Hari had het verhaal van de wolf alle hutten langs
verteld en velen kwamen naar het dode beest kijken toen
Elling hiermee bezig was. Ze moesten Hari gelijk geven, die zeide, dat Eko een buitengewoon groot jager
was.
Zodra de zon warm aan de hemel stond, was Eko naar
buiten gehinkt en in de heidestruiken gaan liggen. Hij
verwijderde de repen vel van zijn been. Daar de wonde
nu niet opnieuw begon te bloeden, vond Eko het maar
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gedragen. Hij was hiermede juist klaar, toen ook Ising
verscheen. Deze droeg een dode houtduif bij zich. Met
een zekere trots vertelde hij, dat hij de vogel had getroffen met een slingersteen.
,,Een kunststuk, Ising!" prees Eko.
De jongen legde de duif en de slinger met de behakte stenen van silex met hun scherpe randen en punten, op de bodem. ,,Ik ga leem halen om de duif te bakken," verklaarde hij en hij verdween weer. Ook Gerling
en Baro vertrokken, om de wolvetanden te halen.
De eerstvolgende dagen was Eko het meest te vinden
in het duinzand van het stuifterrein. Zijn jonge vrienden
hielden hem vaak gezelschap en sjouwden lange, rechte
takken aan voor speren en licht hout voor pijlen. Verder brachten ze hem vuurstenen voor de vervaardiging
van wapens en gereedschappen. Ze zorgden, dat er een
platte, fijnkorrelige slijpsteen kwam, waarop harde stukken been of hoorn werden gespleten en behakt en geslepen tot venijnige, scherpe punten, die konden dienen
zowel voor speerspitsen als dolken.
Gezamenlijk werkten de vrienden hier aan de uitbreiding van hun wapenarsenaal. De jager gaf gedurende de
arbeid allerlei nuttige aanwijzingen aan zijn helpers.
Elke dag kwam Else ook even aanlopen. De beide jonge mensen praatten dan over alles en nog wat, maar
Eko zorgde er voor het meisje niet weer lastig te vallen met zinspelingen op haar onderworpenheid aan Erno
en Radin en haar vader en moeder. Hij begreep, dat
dit smartelijk voor haar moest zijn.
Else vroeg dier dagen, hoeveel broeders en zusters hij had en of zijn ouders beiden nog leefden en een
heleboel meer van het leven in Eko's oude nederzetting.
Ze meende, dat hij toch ook wel eens moest verlangen
om weer in de oude omgeving terug te keren.
Toen viel de jager eensklaps uit de mond: ,,Ik zal
je vertellen, waarom ik alles in de steek heb gelaten,
Else. Het was iets meer dan een gewone twist, die me
deed vluchten......misschien zult ge U met verachting
van me afwenden als ge alles weet......maar ge moet
het toch weten." En daarop vertelde de jonge man haar
alles van de jachtpartij met Alf en de noodlottige afloop hiervan.
Zodra de jager zijn verhaal beëindigd had, legde het
meisje hem een hand op de schouder, en ze sprak: ,,Ge
had niet anders kunnen handelen, Eko."
Deze keek haar aan met een dankbare blik en hij zeide: ,,Ik ben erg blij, dat ge er zo over denkt, Else."
Eko gevoelde zich opgelucht, dat het meisje nu ook met

verdrietig over de vlakte. Eindelijk zag ze Eko weer aan
en zeide: „Ge weet, dat ik ook graag zou willen, dat
het anders was."
Daarop keerde ze weer naar haar woning terug. Eko
bleef nog een tijdje liggen, zijn been gestrekt en in rust
houdende. Toen hij de hut weer opzocht, vond hij grootmoeder bezig met haar kokerij. „Ge hebt toch geen stuk
van de wolf in de pot gestopt, grootmoeder?" vroeg hij
plagend.
De oude vrouw wierp hem een verontwaardigde blik
toe en antwoordde: ,,Wat denkt ge wel? In de hut van
Hari is nog nooit een stukje wolven- of vossenvlees gegeten." Ze liet er op volgen, terwijl er een glinstering
in haar oude ogen kwam: ,,Zij kwam je weer opzoeken,
heb ik gezien, jongen!"
,,Och!" weerde Eko af.
,,Hoort naar mij, jongen. Zij is gek op jou. Ik ben
een oude vrouw en ik weet wat vrouwen denken en hoe
vrouwen zijn."
,,Grootmoeder, houd toch op. Gij weet toch ook wel,
dat zij de vrouw van Erno wordt."
,,Haha. Dat zou zo gekomen zijn, als gij weggebleven
waart. Maar nu zijt gij hier. Ik zeg je, het komt
nu anders. Ze geeft niets om Erno, doch wel om jou,
jongen."
Op dit ogenblik kwamen Gerling en Baro de hut binnen en het gesprek tussen grootmoeder en de jager werd
hierdoor afgebroken.
,We hebben de kop van de wolf gezien. Eko," begon Baro.
,,Het is een groot beest geweest; heeft het dier je erg
gebeten?"
,,Dat valt wel mee."
,,Eko, mogen wij de grote tanden van de wolf? Wij
hebben die van de ever immers ook gekregen. We gaan
ze aan een halssnoer rijgen. Elling zei, dat we het aan
jou moesten vragen."
,,Natuurlijk, ge moogt al de tanden en kiezen van het
beest hebben", antwoordde de jager glimlachend.
,,Wanneer mogen we eens weer met je gaan jagen,
Eko? We kunnen nu al veel beter schieten. Alle dagen
oefenen we."
,Dat is flink. Maar de eerste dagen kan ik nog geen
grote afstanden afleggen; mijn been moet eerst weer helemaal beter zijn."
,,Dat spreekt vanzelf. En tot zolang zullen we ons alle
dagen oefenen in schieten en speerwerpen. Eko, vertel
nu eens, hoe je de wolf te pakken hebt gekregen."
De jager verhaalde hun, hoe het geval zich had toe70
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zijn geheim bekend was en dat ze hem niet om zijn
daad verachtte.
Zodra de beenwonde vrijwel was geheeld, begon de jager weer kleine tochten te maken. In den beginne trokken de spieren van zijn been een weinig en was zijn
gang nog niet weer vol veerkracht als voorheen. Maar
na enkele dagen voelde hij zich weer in staat om een
grotere en meer vermoeiende tocht te maken.
Ze togen weer ter jacht.
Ze liepen in hun bekende linie over de vlakten en ze
dreven al de bosjes af, die op hun weg ontmoetten, de
vier vrienden. Aan de plassen werd getracht vederwild
te verschalken. Maar toen de zon haar hoogste stand
aan de hemel had bereikt, bestond de buit nog slechts
uit twee hazen en enkele vogels. Groter wild hadden de
vrienden niet kunnen bemachtigen en dit scheen in hun
gebied zeer spaarzaam te worden.
Ze gingen een tijd liggen rusten in de heidestruiken,
waarvan er reeds enkele in bloei kwamen en die nu
door allerhande gretige insecten werden bezocht. Enige
brokken vlees werden door de jagers gegeten.
Eko vertelde nu aan zijn makkers, dat hij een plan
had beraamd om te trachten een stuk groot wild buit
te maken. De jacht op het kleinere gedierte interesseerde hem weinig meer. Ze waren, zo zei hij, niet ver
meer verwijderd van een plas, die bijna geheel door
bos en struikgewas omzoomd was. Hij had ontdekt, dat
door de bosjes een wildpad liep, waarlangs een of meer
grotere dieren hun vaste gang hadden naar de drinkplaats. Later had hij vanuit de verte waargenomen, dat
een grote eland van dit pad gebruik maakte. De jager
was er van overtuigd, dat dit dier hier elke dag passeerde.
Eko ontvouwde nu verder zijn plan om de eland te
overrompelen, als hij zich weer naar de drinkplaats begaf. Het was mogelijk, dat ze lange tijd zouden moeten wachten, voor ze het dier onder de ogen kregen,
maar een zodanig jachtdier was een opoffering van tijd
meer dan waard.
Toen Eko klaar was met zijn toelichtingen, gingen de
vrienden weer op stap, nu in de richting van de plas,
waarheen het wildpad leidde. Na een poos zwerven werd
de door hout omzoomde plas bereikt. De jager bracht
zijn vrienden naar een plaats, waar ze verdekt werden
opgesteld. Ze hadden nu niets anders te doen dan te
wachten, misschien heel lang te wachten, totdat eindelijk de eland zou verschijnen, die ze dan met hun werpsperen moesten ontvangen.
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Door de windrichting moesten de jeugdige jagers zo
opgesteld worden, dat het dier bij zijn gang naar het
water zijn minder kwetsbare rechterflank blootgaf. Hier
was nu eenmaal niets aan te doen, maar Eko was overtuigd, dat de eland onmiddellijk rechtsomkeert zou maken, zodra hij door de speren getroffen werd. Hijzelf zou
dan klaar staan om het dier op te wachten en t,., trachten dit op de gevoelige plaats te treffen.
Er verstreek een lange tijd van ingespannen afwachten. Uur na uur verliep en geen dier liet zich zien.
Vanuit zijn schuilplaats had Eko het gezicht over de vlakte
en steeds liet hij zijn ogen daarover gaan. Zijn jonge
vrienden lieten de hoop op een ontmoeting met een groot
stuk jachtwild haast varen; dit saaie afwachten was
niets voor hun drukke, onstuimige natuur. Eindelijk ontvingen ze van hun leider een teken, dat ze zich gereed
moesten houden.
Het was eerst slechts een stip aan de horizon, die
Eko's opmerkzaamheid trok. Deze stip werd echter groter en groter en daarop zag de jager dat een dier hen
naderde. Nu werd de gestalte duidelijker; daar kwam
het aangedraafd, het prachtige dier van de vlakten, de
trotse eland. Het beest was nog op geruime afstand van
de jagers, maar het naderde dezen snel. Fier was zijn
gang; was het niet naast paard en oeros meester van
het ruime, Vrije veld?
Ziet, daar stond het op een heiderug; scherp stak zijn
profiel af tegen het grijsblauw van de horizon. Toen de
eland de plas naderbij was gekomen, ging hij van draf
over in stap. Eko zag, dat hij hier te doen had met
een geheel volwassen dier. Een machtig plaat-gewei sierde zijn kop. De eland stapte in één gang door naar het
houtgewas, snoof niet eerst voorzichtig voor hij het
bospad insloeg. Waarvoor ook? Zeker honderd keer was
hij hier gepasseerd, zonder ooit belaagd te zijn; en voor
welk dier zou hij angst behoeven te hebben?
Dicht bij elkaar stonden daar de drie jonge jagers gereed. Hun speer hielden ze klaar om te slingeren. Ze
trilden van opwinding en verwachting en gluurden voorzichtig door het gebladerte. Daar verscheen het grote dier,
daar bevond het zich op slechts enkele schreden van hen.
Nu! Een geritsel van takken en twijgen en drie scherpe
speerpunten hadden zich in hals en zijde van de eland
geboord.
Het dier sprong van schrik en verbazing met alle vier
zijn poten van de grond en maakte snel rechtsomkeert,
gelijk Eko reeds had voorzien. De knapen hadden
niet de tijd om een tweede speer te gebruiken. Aan de
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linkerkant van de terugstormende eland had zich nu Eko
met een lange speer met uiterst venijnige punt opgesteld. Doldriest drong hij naar het dier en dreef dit
de speer in de zijde, juist op de plaats waar hij een sneldodende steek kon toebrengen. De woedende eland deed
een uitval naar zijn laatste belager, nam hem op zijn
brede, gepunte hoornplaten en wierp hem in de struiken. Het dier draafde daarop naar de vlakte terug.
Eko krabbelde weer overeind. Zijn lichaam was hem
wel pijnlijk van de stomp, die hij had gekregen en de
val in de struiken, maar hij vond dit van later zorg;
voor het ogenblik interesseerde hem het meest, hoe het
verder met het gewonde dier zou aflopen. Hij oogde de
eland na en zag dat deze al spoedig van draf in stap
overging. „Geen wonder, de stoot is dodelijk geweest,"
mompelde de jager tevreden. Zijn jonge vrienden, die
vaag zijn tuimeling in de wildernis hadden waargenomen,
vroegen hem bezorgd, of hij ook ernstig gekwetst was.
Als antwoord gooide Eko de dierenhuiden van zijn lichaam en vroeg of ze verwondingen zagen. De jongens
ontdekten alleen een aantal blauwe plekken en een paar
bloedige schrammen op zijn Lichaam.
Snel gooide Eko zijn kleed weer om en met een:
,,Vooruit jongens!" ging het nu de eland achterna. De
vervolgers merkten spoedig, dat de gang van het zwaargewonde dier steeds langzamer werd. Toch neigde de dag
reeds ten einde, voor het slachtoffer van de Jacht op
de bodem neerzeeg. Korte tijd daarna stonden de vier
Jagers rond het dode dier.
Zo vlug ze konden haalden de knapen een paar sterke
takken van de meest nabijzijnde bomen, terwijl Eko
begon met het Lichaam van het dier open te snijden en
van darmen en longen te zuiveren. Ook de maag werd
verwijderd; alles wat het dierelichaam maar iets lichter
kon maken, bleef achter, want het zou een hele tom
worden om de buit naar de nederzetting te slepen.
Toen de duisternis was ingevallen en Ising en Eko nog
niet waren teruggekeerd van de jacht, werd grootmoeder
onrustig. „Waar blijven ze toch, ze zijn vanmorgen al
vroeg op stap gegaan." Zo nu en dan liep ze eens naar
buiten, maar wat betekende dit; met haar oude ogen kon
ze de duisternis toch niet doorboren.
Hari, die in zijn geliefkoosde hurkhouding bij het vuur
zat, bromde: ,,Ze zullen wel weer terugkomen," maar intussen was ook hij niet gerust; die Eko immers dorst
alle dwaasheden aan.
Grootmoeder keerde zich naar Elling en vroeg: ,,Wat
zeg jij er van, Elling?"
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Haar zoon antwoordde laconiek: ,,Ik zeg niets."
Grootmoeder werd nijdig om dit antwoord. Ze bromde iets onverstaanbaars en ging ook bij het vuur hurken, maar na een poos stond ze weer onrustig op en
liep naar de deuropening. Weer probeerde ze vruchteloos
de duisternis te doorboren en ze luisterde ingespannen,
maar vanuit de vlakte kwam geen ander geluid dan de
schreeuw van een nachtvogel. De oude vrouw keerde zich
tot haar man en haar zoon en sprak: ,,Het is allemaal
zwart buiten; ze vinden de weg niet meer terug."
Grootvader antwoordde niet, maar Elling zeide: ,,Dan
verschijnen ze morgen wel weer. Eko heeft acht dagen
alleen gereisd en trok in de nacht verder."
Nu zei Hari, echter meer om zichzelf gerust te stellen: ,,Elling heeft gelijk".
Weer ging een tijd voorbij. Toen was er enig gestommel om de hut en Udo verscheen in de deuropening.
Hij trad in de kring rond het vuur: ,,Ze blijven erg lang
weg, Hari."
,,Dat doen ze, Udo."
,,Het zijn nog knapen, Hari."
,,Dat zijn het, Udo. Maar Eko is bij hen."
,,Eko is zelf nog een grote knaap; hij is vlug en behendig, maar te driest. Hij kent het gevaar nog niet,
Hari."
Maar nu mengde grootmoeder zich in het gesprek. „Eko
is verstandig en een groot jager, Udo. Hij is een beste
kerel en zal goed voor de jongens zorgen."
zie, daar is Else
,,Dat geloof ik ook wel, moeder
ook al."
,,Gij zijt ook al ongerust. Else", zeide grootmoeder, ,,ik
ben het ook wel een beetje, maar het is eigenlijk dwaasheid. Want Eko is bij de jongens en die zal zich liever
laten doden, dan dat de knapen iets overkomt. Een jager
om als man te wensen."
Het was maar goed, dat de donkerte belette, dat de
anderen het gezicht van Else duidelijk konden waarnemen. Een blos trok over haar gelaat.
Het meisje trad weer naar buiten, doch kwam spoedig
terug.
,,Ik hoor iets over de vlakte, vader. Kom ook eens
luisteren." Allen begaven zich nu buiten de hut.
Ja, daar hoorden ze iets, al was het nog een onbestemd geluid. Meer mensen kwamen uit de hutten, gewekt door de stemmen van de leden van Hari's en Udo'
gezin. Daar riep Else: „Ze zijn het, ik hoor de stem
van Gerling. Maar niets was nog van de naderenden
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te ontdekken; het was een donkere, maanloze nacht en
de duisternis hield alles nog omsloten.
Maar daar eindelijk doemden de gestalten van de vier
jeugdige jagers op en een ogenblik Later lieten ze met
een zucht van verlichting het zware lichaam van de
elandstier op de bodem neer, dat ze op een paar stokken moeizaam hadden meegesleept. De aanwezigen beschouwden nieuwsgierig en niet zonder bewondering voor
de vier het grote beest. En vol trots stonden de knapen
bij hun buit.

HOOFDSTUK IX

Weer zwervende
De knapen waren vast van plan geweest, om de volgende morgen, zodra de zon het aardrijk zou verlichten,
met het villen van de eland te beginnen, maar ze waren zo moe en uitgeput geweest van de tocht, toen ze
op hun nachtleger waren neergezegen, dat ze een stuk
in de dag sliepen. Maar ook Eko had weinig lust zijn
rust af te breken en hij wachtte daarom maar kalm af,
dat zijn jonge vrienden zouden verschijnen.
Toen de vier klaar stonden om de eland onder handen
te nemen, werd het dier eerst een eind buiten de hut
gesleept. Daarop werd het van de huid ontdaan en werd
het lichaam in vele stukken gesneden. Het leverde een
grote hoeveelheid vlees op en Eko stelde voor om ook
de overige hutten hiervan een portie te brengen. Zijn
medewerkers keurden dit goed en belastten zich hiermee.
De jachtbuit had ook nu nog veel bekijks en vooral
het prachtige gewei van het dier had aller bewondering.
Eko besliste, dat Gerling en Baro dit als hun eigendom zouden ontvangen; hijzelf bezat reeds de hoorns van
de oeros, die hij nu echter aan Ising schonk.
Elling had met kennersblik van een oude jager de wonden van de eland opgenomen. ,,Ge hebt hem alle een
flinke opstopper gegeven" zeide hij, ,,maar de stoot in
de linkerzijde heeft de doorslag gegeven."
,Het was niet mogelijk om het dier direct aan die
kant te treffen, Elling," antwoordde Eko.
,,Ik weet het, Ising heeft het me verteld."
Ook Else kwam kijken. ,,Wat een verschrikkelijk gewei heeft dat dier," zei ze.
,,Verschrikkelijk? Neen, prachtig," beweerde Baro. ,,En
wij mogen het mee naar huis nemen, nietwaar, Eko?
Het is van Gerling en mij."
De jager glimlachte instemmend.
,,De jongens zeiden, dat het beest jou op zijn hoorns
had genomen en in de struiken had genomen. Is dat
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,,Oh." Het scheen de oude weinig te interesseren en
hij bleef kalm zitten zich te zonnen.
De beide jagers gingen met de huiden en bontvellen
naar de plas. Ze lieten deze in het water neer en bezwaarden ze met keien. Zo wilden ze deze laten liggen,
tot de zon haar hoogste stand zou hebben bereikt. Dan
zou het ongedierte er wel in verdronken zijn, oordeelden ze. Daarna wilden ze de dekken op de bodem uitspreiden om ze weer snel te laten drogen.
Met gaffelstokken harkten de beide jagers nu het rffteriaal van de legersteden uit de hut en ze gooiden alles
op een hoop een eindje op de vlakte. Daarna haalden
ze een brandend stuk hout en lieten de hoop in vlammen opgaan. Met een paar tenen manden werd vervolgens nieuw, fris materiaal voor de legersteden gehaald.
En toen de nacht weer in viel, kon het gezin van Hari
zich te ruste begeven, zonder al te zeer geplaagd te
worden door bloedzuigende smarotzers.
De mooie zomerdagen gingen snel voorbij. Het was nu
al ruim een maand geleden, dat de zonnewende had plaats
gehad. Eko werd onrustig of liever hi werd steeds onrustiger. Hij had niet het plan om voortaan altijd zijn
dagen door te brengen in de hut van Hari. Hij wilde
zelf een hut bouwen en een vrouw nemen en die vrouw
kon niemand anders zijn dan Else. Er waren nog
twee meisjes in de nederzetting, die ook oud genoeg waren om door een man genomen te worden, een dochter
van Radin en een van Odo, maar deze oefenden niet
de minste aantrekkingskracht op de jager uit.
Als Eko 's avonds op zijn leger lag en niet onmiddellijk de slaap kon vatten, dan was hij steeds aan het
piekeren over zijn toekomst. Neen, als hij Else niet als
vrouw kon krijgen, dan wilde hij hier niet blijven, dat
stond bij hem vast. Dan ging hij liever opnieuw zwerven
en weer een andere nederzetting opzoeken. Hij had niet
de minste haat of wrok tegen Erno, maar hij zou het
niet kunnen dragen, dat deze straks een hut zou bouwen en daarin mei Else als zijn vrouw zou gaan wonen. Dan veel liever weg van hier.
Zo vaak had Eko over dit punt nagedacht en altijd
was hij tot de zelfde slotsom gekomen. Maar dag na
dag verliep en steeds bleef hij in het onzekere ten opzichte van het neisje. De jager wilde haar eens precies laten zeggen, wat ze van plan was. De antwoorden, die hij tot nu toe van haar had gekregen, hielden
hem wel in enige hoop, maar dit was dan ook alles.
Hij wilde zekerheid; het was nu nog zomer en een geschikte tijd indien hij weer zou gaan zwerven. Verkoos

waar, Eko en heb je je ernstig bezeerd?" vroeg het
meisje bezorgd.
,,Het is waar, maar ik kwam zacht neer in de struiken,' spotte de jonge man.
,,Ja, ja, het geeft niets, of ge al belooft om voorzichtig te zijn. Een andere keer zult ge de nek breken,
Eko."
De jager haalde de schouders op. ,,Bij de jacht op
groot wild loopt men altijd enig gevaar, Else, althans
als men succes wil hebben."
Toen het lichaam van de eland was ontleed en in de
hutten geborgen, gingen Gerling en Baro met de kop van
het dier naar hun woning en Eko en Ising gingen de
huid van de vliezen bevrijden en op de bodem spannen
in de zon.
Het was nu vol-zomer geworden en het was dag op dag
droog warm weer. Het ongedierte in het materiaal van
de legersteden en de huiden en bonten voor dekking had
zich in de laatste tijd sterk vermenigvuldigd. Het riet
en de droge grassen en het mos en de heide, ja alles
wat daar langs de hutwanden op de bodem lag, wemelde van spinnen, torren, oorwormen, mieren, pissebedden,
en wat niet al, maar het ergste vond Eko de luizen
en vlooien, die daarin en in de vellen huisden. Als hij niet
na het neervlijen direct insliep, kon het gebeuren, dat
hij zich een lange tijd, geplaagd door dat kleine tuig,
onrustig op het warme nest lag te wentelen.
Op een morgen zeide Eko: „Grootmoeder, we gaan vandaag de rommel in de hut opruimen en er nieuwe spullen voor in de plaats halen."
Wat voor rommel bedoel je jongen?" vroeg de oude
vrouw. , ,Ik zie geen rommel."
,,Ik bedoel onze legersteden. De boel zit vol ongedierte."
,,Eko heeft gelijk, grootmoeder," meende Ising.
De oude vrouw glimlachte en beetje medelijdend. „Ha,
ha, die enkele beestjes! Ze doen toch geen kwaad, Eko.
Maar gij en Ising zijt nog jong; als je oud bent voel
je niet eens meer als die kleine diertjes je bijten. En
het riet en de heide liggen nog niet lang in de hut."
Nu ja, dat geloofde Eko wel. Zolang hij hier nu verbleef, was er nog nimmer een fris bosje hooi of heide gespreid.
Eko en Ising pakten nu eerst de vellen op en gihgen er mee naar buiten. Grootvader Hari, die aan de zonzijde van de hut hurkte, vroeg: ,,Wat gaan jullie nu
doen?"
,,De boel wat schoonmaken, grootvader."
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de woorden van grootmoeder deden hem pijn. Maar hij
wist, dat het oude mens het goed met hem meende en
hij deed een poging om ook te glimlachen. Maar deze
poging mislukte geheel en hij prevelde nu iets binnensmonds. Hij trad met zijn wapens naar buiten en richtte zich naar de vlakte.
Het was twee dagen later.
regen een bosje lagen Eko en zijn jonge vrienden uit
te rusten. Hun jachtbuit lag naast hen: een reebok, een
paar hazen en enkele vogels. Dan hoorde daarbij nog
een edelmarter, die zich in de handen van Gerling bevond. De jongen streelde zo nu en dan het zachte haar
van het dier.
,,Vindt ge de pels mooi, Gerling," vroeg Eko.
,,Heel mooi en zo zacht," antwoordde deze.
,,Neem het diertje mee naar je woning, Gerling en geef
het bont aan Else. kunt ge de huid bereiden?"
,,Ik denk het wel, anders helpt Ferri me wel."
,,Jongens," begon de jager thans, ,,nu wil ik je iets
vertellen, waarvan ge misschien vreemd zult ophoren. ik
ben van plan om binnenkort voor een tijd te verdwijnen."
Zijn drie vrienden zagen hun leermeester met grote
ogen aan.
,,Waarheen gaat ge dan, Eko?" vroeg Ising.
,,Dat kan ik met zeggen, eigenlijk weet ik het zelf
niet precies."
,,Waarom blijft ge niet bij ons, Eko? Als gij er niet
meer zijt, wat moeten wij dan," verzuchtte Gerling.
De jager glimlachte. ,,Gij drieën zijt nu ook reeds goede jagers.'
,,Maar alleen, als gij bij ons zijt," meende Baro. ,,Er
is anders in de hele nederzetting geen enkele goede jager. Ze zijn allemaal veel te lui."
Dat zegt grootvader ook," stemde Ising in. , ,Maar
ge komt toch terug, Eko?"
,,Ik beloof jullie, dat ik jullie weer kom opzoeken, als
ik maar enigszins kan. Ja, jongens, ik kan jullie niet
vergeten; ik heb zoveel mooie dagen met je beleefd."
De knapen, die waren geschrokken van Eko's mededeling, waren althans wat getroost door diens toezegging
van zijn terugkeer.
Toen het gehele gezin van Hari die avond in de hut
was verenigd, vertelde Eko aan de huisgenoten, dat hij
voor een tijd de nederzetting ging vaarwel zeggen. Behalve Ising, die reeds van zijn plan wist, zagen allen
hem met grote verwondering aan.
Grootmoeder was zeer onthutst over deze tijding. ,,Wat

ze Erno, dorst ze zich niet tegen haar ouders te verzetten, welnu dan ging hij van hier verdwijnen.
Verschillende keren had de jager al eens getracht het
meisje alleen te spreken te krijgen, maar telkens waren er anderen in de nabijheid als hij haar aantrof. Tot
hij haar eens in haar eentje naar de plas zag gaan,
om in een gebakken pot water te halen. Nu trad hij haar
tegemoet.
,,Houden de potten zich goed, Else?" vroeg hij.
,,Heel goed, Eko, en je weet dat ik er een paar bij
heb gemaakt."
„Ja..," De jager wilde nu met zijn vraag voor de dag
komen, waarop hij eindelijk een beslist antwoord zou proberen te krijgen, maar de woorden kwamen haperend.
,,Else..."
,,Ja, Eko."
,,Hoort, ik wilde je iets vragen.., al meer heb ik dit
gedaan, maar steeds kreeg ik een antwoord, ja, wat moet
ik zeggen. .... Else, gaat ge de vrouw van Erno worden?"
,,Ge weet toch, dat dit niet mijn plan is, maar de
anderen.......
,,Ja, ja, dat weet ik, maar wat zal het einde zijn."
,,Ik weet het niet," zei het meisje zacht.
,,Zeg toch ja of neen, Else. De dagen gaan voorbij en
we blijven in het onzekere. Zegt ge ja, dan ga ik van
hier vertrekken. Jij bent de enige, die me hier bindt."
Else zag naar de grond. Ze antwoordde niet.
De jonge man vervolgde een weinig heftiger: ,,Ik begrijp wel de moeilijkheid voor je, Else. Als ge meent, dat
ze je zullen dwingen, ga dan met me vluchten. We zoeken dan een nieuwe nederzetting en ik bouw een mooie
hut voor je."
Het duurde geruime tijd voor het meisje antwoordde.
Ze zag de jager aan met een bedroefde trek op haar
mooie gezichtje, toen eindelijk van haar lippen kwam:
,,lk zou dan allen moeten verlaten, moeder en vader en
mijn broers......o, Elko, ik houd veel van je......heel veel,
maar dit kan ik niet."
De jonge vrouw nam de pot met water op en met
langzame schreden begaf ze zich naar haar woning.
Eko bleef nog een poos bij de plas staan en hij staarde met sombere blik over het water. Daarop slenterde
hij naar Hari's hut om zijn jachttuig te halen.
Grootmoeder Hari verwelkomde hem met een glimlach
op haar tanige gezicht. ,,lk zag je met Else. Ja, ja,
ik weet, dat het in orde komt, jongen."
Eko was in een stemming om alles kapot te slaan en
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voor raar, onrustig bloed stroomt er toch door je aderen, jongen. 0, je doet zo onwijs... ik zie de tranen al
uit de ogen van het meisje druppelen."
Grootvader Hari in zijn hurkhouding zeide: ,,Het spijt
me heel erg, dat ge gaat, Eko. We hadden nu altijd
vers vlees en zoveel we maar lustten. Maar gelijk hebt
ge. Zoek een grote nederzetting. Hier zijn het toch allemaal sufkoppen. En als je terugkomt, jongen, dan staat
oude Hari's hut weer voor je open."
Elling sprak: ,,Als ik dat ellendige been niet had, dan
zou ik gaarne met je meegaan, Eko."
De jonge jager herhaalde met nadruk, dat hij niet
voor altijd wegging. Hij zou het gezin van grootvader
Hari nimmer kunnen vergeten, dat hem, zwerver, zo
vriendelijk had opgenomen, zeide hij. En vooral was hij
grootmoeder dankbaar, die steeds een lekker warm potje
voor hem klaar had staan, als hij 's avonds moe van
de jacht terugkeerde.
De oude vrouw scheen getroffen door de woorden van
de jager. Ze zeide: ,,Eko, mijn jongen, ge wilt weer
bij ons terugkeren, maar wees toch voorzichtiger. Ge
zijt veel te driest en ge zult weer een poos alleen moeten rondzwerven, misschien door heel gevaarlijke streken...
Ja, de oude vrouw had steeds een potje voor je klaar
staan, jongen, maar omdat ze een oude vrouw is, wist
ze waaraan jij behoefte had... aan iemand, die iets van
de zorgen kon overnemen, die je moeder eenmaal voor
je had.
.......
De jager kon niet verhinderen, dat de tranen thans In
zijn ogen sprongen. Hij begaf zich naar de oude vrouw,
nam haar knokige handen in de zijne en drukte ze hartelijk. ,,Grootmoeder, ik dank je
en ik beloof je, dat
ik je weer kom opzoeken; ik kom weer terug."
Toen de familie Hari de volgende morgen wakker werd,
vond ze Eko niet meer in de hut. De jager was in de
nacht met zijn wapentuig verdwenen.
Grootmoeder Hari was verbaasd over dit plotselinge vertrek. ,,Dat hij al zo spoedig zou verdwijnen," zuchtte zij.
,,Hij heeft het gisteren toch gezegd," mompelde haar
man.
,,Maar hij heeft toch niet gezegd, dat hij deze nacht
reeds zou gaan."
,,Hij heeft gelijk," zeide Hari.
,,Dat heeft hij," meende ook Elling. ,,En waarom dan
nog enige dagen te wachten met vertrek?"
Grootmoeder zag naar boven, naar de onderkant van
het dak, waar vlees hing te roken en te drogen. „Hij
heeft helemaal geen vlees meegenomen, de arme jongen,"

sprak ze op medelijdende toon. ,,Als hij maar geen honger en gebrek krijgt!"
,,Hoe krijgt ge het in Uw hoofd, grootmoeder," riep
Ising uit.
,,Eko krijgt geen honger; als hij vlees van een hert
wil hebben, dan doodt hij zo'n dier en als hij trek heeft
in het vlees van een oeros of een eland, dan maakt
hij deze dieren buit. En altijd lekker vers vlees, vol
sap."
De oude vrouw wees haar kleinzoon terecht. „Dat Is
nog echte zottepraat van een kind, Ising. Hoe gemakkelijk kan Eko een ongeluk krijgen. Een oeros en een eland
laten met met zich spotten. Vraag dat maar aan Je vader."
De mannen begaven zich buiten de hut. Hari keek eens
naar de lucht en beschouwde het weer. ,,Hij heeft goed
weer getroffen, deze nacht en het lijkt of het weer enkele dagen goed zal blijven," mompelde hij.
Ising begaf zich naar de hut van Udo. Hij wilde zijn
beide vrienden met het grote nieuws bekend maken. Hij
trof het gehele gezin van de hoofdman nog In de woning aan. Gerling had de marter in zijn hand en was
van plan 5m er mee naar buiten te gaan en het dier
van de huid te ontdoen. Ising was nog nauwelijks binnen de deuropening of hij zeide: ,,Eko is vannacht weggegaan!"
Gerling riep, met spijt in zijn stem: ,,Nu al?" En
Baro sprak: , ,Jammer!"
Verwonderd vroeg de hoofdman: ,,Waarom is hij weggegaan, Ising?"
,,Ik weet het niet. Eko had reeds aan Baro en Gerling en mij gezegd, dat hij ging vertrekken, maar hij
heeft ons echt beloofd, dat hij terug zal komen en wat
Eko zegt, dat doet hij ook. Gisteravond vertelde hij het
aan grootvader en grootmoeder en vader. Grootmoeder
vindt het zo erg jammer, dat hij is weggegaan en wij
ook. Hij was zo'n beste jongen. Hij hield ook veel van
grootmoeder en hij heeft ook aan haar gezegd, dat hij terug
zou komen."
,,Heeft hij niet gezegd, waar hij naar toe gaat?" vroeg
de hoofdman.
,,Neen, misschien wist hij het zelf niet."
Ook Else was bij het horen van de tijding, die Ising
bracht, opgeschrokken, hoewel ze er toch wel op voorbereid moest zijn. Zij hoorde in grote spanning naar hetgeen Ising vertelde over Eko's verdwijning. Haar gezicht
scheen alle bloed te hebben verloren. Het was haar alsof een stem in haar zei: „Gij hebt hem de wildernis

......
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in gejaagd, Else! En toen Ising zeide, dat grootmoeder
Hari het zo erg jammer vond, dat de jager vertrokken
was en ook toen hij zeide, dat Eko zo'n beste jongen
was, toen hadden die woorden haar getroffen als dolksteken. Ze hoorde nog, dat de jager misschien zelf niet
eens wist, waarheen hij was getrokken. Daarop had het
meisje een mand genomen en was naar buiten gegaan.
Ze riep aan haar moeder, dat ze groenten ging zoeken.
De jonge vrouw liep naar de vlakte. Lusteloos en zwaar
was haar gang en op haar gezicht stond groot verdriet
te lezen. Dus had hij toch gedaan wat hij had gezegd,
ging haar door het hoofd. Maar zei Ising niet, dat Eko
deed wat hij beloofde? Ja, waarom ook zou hij niet weggaan? Het was toch al te dwaas van haar geweest om
maar te geloven, dat hij toch niet zou gaan. En het was
uitsluitend haar schuld geweest, verweet zij zich nu. Maar
had zij anders gekund dan hem terugstoten?
Else liep werktuigelijk voort. Ze zag niet uit naar planten. Maar ze was ook alleen naar het veld gegaan, omdat
ze het in de hut niet meer kon uithouden, omdat ze er
dreigde te stikken.
Doch ook op de vlakte kon ze het niet vinden. De
zon scheen feestelijk over het veld, dat thans was getooid met miljoenen bloempjes van Erica en Calluna.
Evenwel, voor het meisje was alles in het rond grauw
en zonder interesse. Ze begreep nu, dat ze veel meer
van de jonge man had gehouden dan ze tevoren had
gedacht. Maar ja, toen was hij er nog en kon ze hem
elk uur van de dag een ogenblik opzoeken, zo vaak ze
wilde, hem, de jager met zijn vriendelijke ogen. Nu
dwaalde hij weer opnieuw rond, alleen en in een wereld, die voor een eenling gevaarlijk kon zijn, in streken, die hem geheel onbekend waren.
En zij, Else, zij had hem verdreven. Thans zeiden de
jongens wel, dat hij had beloofd terug te komen. Maar
zouden ook de dieren hem straks niet kunnen verscheuren, gelijk ze Alf hadden gedaan? Dan zou het hem
niet meer mogelijk zijn om zijn belofte na te komen.
Ja, die jongens, die hielden ook zo van hem; die zouden eens moeten weten, dat Eko om haar was weggegaan! Omdat zij laf was! 0, als Gerling en Baro
's avonds thuis kwamen van de jacht en gingen verhalen hoe vlug Eko was en hoe hij, voor geen enkel gevaar terugdeinsde; of wanneer zij vertelden, hoe hij er
altijd voor zorgde, dat zij, zijn jonge vrienden, geen gevaar konden lopen. Ja, dan was zij, Else, altijd een gretige toehoorster geweest, dan had ze steeds genoten. Ze
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moest, het kon niet anders zijn, ook toen reeds heel veel
van de jager hebben gehouden.
Nu dacht het meisje er aan, dat Gerling de vorige
avond met het bruine pelsdier was thuis gekomen en
daarbij had gezegd: ,,Eko heeft hem mij gegeven, ik
moet er een mooi bont van maken voor jou, Else." Eko
was dus zonder wrok tegen haar weggegaan......
Het meisje bleef staan en zag achterwaarts. Ziet, daar
ginds stond het groepje hutten. Maar het was alsof de nederzetting voor haar dood was geworden, nu hij daar
niet meer woonde. En Erno? Ze zou hem zo spoedig
mogelijk zeggen, dat ze nimmer zijn vrouw zou worden ...... o, had ze dit enige dagen geleden maar gedaan.
Else liet zich moedeloos neergljden in de bloeiende
heidestruiken. Tranen weiden op in haar ogen; zij gaf
ze de vrije loop.

11

85

HOOFDSTUK X

De nieuwe woonplaats
Toen Eko die nacht muisstil met zijn wapens uit de
hut was geslopen, was hij met de hem eigene snelle,
veerkrachtige pas zijn tweede tocht naar het onbekende
begonnen. In noord-oostelijke richting liep hij thans; hij
liet zich weer leiden door de lichtende hemellichamen en
zijn oriënteringsvermogen. Een onbestemd iets dreef hem,
om nu eens in die richting zijn geluk te beproeven.
De gedachten van de jager waren niet bepaald opgeruimd, toen hij daar voortliep onder de sterrenhemel, doch
ook niet meer zo somber als in de laatste tijd. Hij had
al vele dagen rekening gehouden met een mogelijk vertrek; hij begreep reeds lang, dat hij deze consekwentie
vrij zeker zou moeten aanvaarden. Van zijn laatste p0ging bij Else had hij zich ook weinig voorgesteld.
De weg van Eko ging de eerste uren door een hem
welbekend terrein; meermalen was hij hier alleen of
met zijn jonge vrienden langs getrokken. Zijn jonge
vrienden, ja die kon de jager moeilijk vergeten. Het was
dan ook zijn vaste plan, ze eens weer te bezoeken; althans als dit zou gaan, want waar zou hij terecht komen?
En dan, onder het voortgaan dacht hij aan grootmoeder
Hari. Hij voelde, hoezeer het de oude vrouw smartte,
dat hij uit haar hut was verdwenen. Ze was vanaf de
eerste dag, dat hij door Hari in diens hut was opgenomen, als een tweede moeder voor hem geweest. Ze had
zich verheugd, als zij hem met Else had zien spreken;
Eko wist, dat ze hoopte dat het meisje nog eens zijn
vrouw zou worden. Ja, ook om grootmoeder wilde de
jager terugkomen; hij wilde haar straks laten zien, dat
hij nog springlevend was.
De jonge man achtte het niet nodig om weer zo ver
weg te dwalen als na de vlucht uit de nederzetting van
zijn stam. Hij wilde zich vervoegen bij de eerste de
beste nederzetting, die hij zou ontdekken. Daarom zou
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hij niet uitsluitend bij nacht reizen, doch ook een groot
deel van de dag en dan naar alle richtingen speuren
naar een bestaande woonplaats. Gedroogd vlees had hij
niet meegenomen; hij vertrouwde dat hij zich op zijn
tocht van voldoende vers vlees zou kunnen voorzien.
Zodra de nacht in de dag was overgegaan, zocht de
jager een plas op en schoot hier een drietal vette eendekuikens, die nog maar pas de kunst van vliegen hadden geleerd. Hij maakte ze direct schoon en deed zich
tegoed aan het malse vlees van een der dieren. Daarop
ging hij een tijd liggen slapen. Toen de jager wakker
werd, ging hij een tweede eend eten en begaf zich
weer op mars.
Zo waren er drie nachten en twee dagen verlopen na
zijn vertrek uit de nederzetting, toen in de morgen van
de derde dag de jager op een rivier stuitte. Langzaam,
zeer langzaam glooiden de oevers naar het traag stromende water, dat echter niet die breedte had als dat
van de drie rivieren, die Eko op zijn vorige tocht had
moeten oversteken.
De zwerver stond een poos in tweestrijd of hij de
stroom zou oversteken of deze in haar loop in noordelijke richting zou volgen. Hij besloot om het eerste te
doen. Het oversteken van de rivier bleek voor de jager
geen moeilijkheden op te leveren. Het water stond zeer
laag en zelfs in het midden van de bedding kon de jager zich zonder te behoeven te zwemmen, voortbewegen.
Spoedig stond hij op de andere oever en ging direct zijn
tocht voortzetten, totdat zijn kleed weer droog zou zijn
geworden.
Nadat hij enkele honderden meters had afgelegd,
moest hij een bosgebied passeren. Hij was dit reeds dicht
genaderd, toen daar ineens een ruig, grijs beest vanuit
de struiken op hem toe kwam schieten. Eko, die eerst
dacht weer met een wolf te doen te hebben, bleef staan
om de aanval af te wachten, zijn handspeer gereed houdende.
Nu kwam ook een man uit de struiken te voorschijn,
die in een tongval, die Eko wat vreemd aandeed, het
ruige dier toeriep: ,,Or, kom hier, hij doet geen kwaad".
Het beest begaf zich dadelijk weer naar de man, die
het had toegesproken.
De jager was ten hoogste verbaasd. Hoe ter wereld
was het mogelijk, dat een wolf -- want wat kon dat dier
anders zijn? - deed wat een mens van hem verlangde.
Hij bleef nog een ogenblik staan op de plaats waar hij
zich bevond. Hij wist niet of de onbekende het zou veroorloven als hij zijn weg ging vervolgen. De man van
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het beest zag zijn verwondering en besluiteloosheid. Hij
glimlachte er om en hij vroeg nu aan de jonge jager
om bij hem te komen.
Eko begaf zich naar de vreemde, maar toen hij deze
dicht was genaderd, begon de wolf vervaarlijk te brommen: hij liet zelfs dreigend zijn tanden zien. De onbekende legde het dier geruststellend de hand op de kop
en hij sprak: ,,Stil, Or!" Hij ging daarop op de bodem
zitten en nodigde Eko uit om naast hem plaats te nemen. Deze voldeed aan de uitnodiging, maar hield nog
terdege het ruige beest in het oog. Dit kwam naar hem
toe en besnuffelde hem. Het onderzoek scheen bevredigend
te zijn uitgevallen, want het dier ging daarop rustig bij hen
in de zon Liggen. Eko zag nu, dat het geen wolf was,
maar wat was het dan? Hij had nimmer van dergelijke
dieren gehoord.
De onbekende man vroeg aan de jonge jager, wie
hij was en waarheen hij ging. Eko vertelde hem thans.
dat hij indertijd van zijn stam was weggetrokken om
een twist; dat hij daarop enige maanden bij een andere stam had gewoond en dat het hem daar niet langer
was bevallen. Daarom was hij weer op stap gegaan om
een nieuwe woonplaats te zoeken.
Tijdens zijn verhaal had de man hem scherp opgenomen en het scheen, dat hij de indruk had gekregen, dat
de jonge jager de waarheid had gesproken.
,,Hebt ge steeds op uw zwerftochten alleen gereisd?"
vroeg hij in een taaltje, dat een weinig van dat van
Eko afweek.
,,Ja."
,Dan moet ge een goede jager zijn en een jonge kerel,
die wat aandurft."
Eko glimlachte.
,,Hoe heet gij?"
,,Men noemt mij Eko."
,O. Ik heet Ulk. Kent ge een stam, wtarhcen ge nu
wilt trekken, Eko?"
,,Neen, ik weet helemaal niet, waar ik terecht zal komen."
,,Ge zijt niet bang, Eko, en dat mag ik wel. Wilt ge
het niet eens een tijdje bij ons proberen?"
De jonge jager zweeg even; hij wilde een ogenblik over
deze vraag nadenken. Hij had zijn buurman ook al eens
opmerkzaam opgenomen. De persoon, die de naam Ulk
droeg, was een man in de kracht van zijn leven; Eko
schatte hem van dezelfde leeftijd als zijn vader. Zijn gezicht had een meer ronde vorm dan die van de leden
van zijn en Udo's stam. Zijn baard en hoofdhaar waren
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van een bruine tint. De man maakte op de jager geen
onbetrouwbare indruk. Hij ontweek echter nog het directe antwoord op de vraag van Ulk en kwam met een
wedervraag: ,,Is uw nederzetting groot?"
De man met de bruine haren begon te lachen. , ,Ja,
zodra al onze kinderen groot zijn en ze allen een hut
hebben gebouwd, dan begint de stam van enige betekenis te worden, maar nu bestaat ze nog slechts uit
twee huisgezinnen. Ik zal je echter vertellen, wie wij
zijn; ge kunt dan beter besluiten."
IJik deelde hem mede, dat hij en een vriend van hem
met hun vrouw en kinderen van hun oude nederzetting
waren weggetrokken, die ver weg lag en wel in zuidoostelijke richting, volgens de armbeweging van de verteller. Er was daar weinig wild, de hele streek daar
was doodgejaagd. Het was in het vorige warme getijde
geweest, dat Ulk en zijn vriend in deze omgeving waren
gekomen. Hier was volop wild en vis, maar in de barre tijd hadden de beide vrienden veel last gehad van
wolven. Daarom ook zouden ze gaarne zien, dat er een
of meer goede jagers zich bij hen aansloten. Het zou
Ulk dan ook zeer naar de zin zijn, als Eko bij hen
kwam wonen; beviel het hem er niet, dan kon hij immers weer weggaan zodra hij dit verkoos.
Toen de man zijn verhaal had beëindigd, antwoordde
Eko met een kort en bondig: ,,Ik ga met je mee, Ulk."
De andere zeide daarop: ,,Ik ben verheugd, dat ge
dit besluit genomen hebt."
Eko vroeg nu, op het grijze dier wijzende: ,,Wat voor
beest is dat toch, Ulk? Ik dacht eerst, dat het een wolf
was, toen het daar eensklaps op me toeschoot."
,,Dat begreep ik. Kent ge die dieren niet? Het zijn
honden. Wolven zijn onze vijanden, honden onze vrienden, Eko. Honden en wolven haten en verscheuren elkaar. Wij hebben er twee van deze dieren en nu ook
nog vijf jongen."
,Hoe komt ge eraan?"
,,O, bij de stammen daarginds -en weer wees Ulk in
zuid-oostelijke richting - heeft men vele honden. Ik zou
nu niet graag weer zonder Or willen jagen; hij ruikt
het wild al van verre en hij waarschuwt me dan direct."
Or hoorde, dat de mannen over hem spraken. Met zijn
schrandere en trouwhartige ogen zag hij hen aan en zijn
ruige staart maakte zwiepende bewegingen.
,,Hebt ge ook honger, Eko?" vroeg Ulk.
,Nou, honger........
,,Hebt ge nog vlees?"
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Eko schudde het hoofd. ,,Ik heb op mijn tocht slechts
klein wild geschoten."
Ulk reikte de jonge man nu een stuk geroosterd vlees
toe, dat hij uit een zak uit zijn dierenhuid haalde.
Toen de jager klaar was met eten, sprak zijn makker: ,,Kom, we gaan onze nederzetting opzoeken." Hij
begaf zich nog even in de struiken en kwam terug met
een tweetal hazen.
Hierop liepen de mannen over de vlakte, hun bogen
gereed houdende. Or liep een paar schreden voor hen
uit. Ulk lette bijzonder op de bewegingen van de hond.
De jagers waren nog niet lang op weg, of Or bleef
staan en zag zijn baas even waarschuwend aan. Ulk gaf
nu aan zijn metgezel een wenk om goed op te letten.
Voorzichtig, het terrein voor hen scherp bespiedend, liepen ze verder. Daar, op een kleine dertig schreden voor
hen, schoot opeens een haas uit zijn leger. Maar meteen had Eko's boog hem een pijl diep in het lichaam
gejaagd. De vluchteling deed een slag over de kop en
bleef daarna stuiptrekkend liggen.
131k sloeg van verbazing de handen in de lucht. ,,Ik
meende dat Ik goed kon schieten, maar bij jou vergeleken ben ik nog maar een kind. Zo'n man mankeerde
bij ons nog juist, Eko!"
Or was naar het haas gelopen, had het in zijn bek
genomen en bracht het naar zijn baas. Eko aanschouwde dit met grote verwondering.
,,Neen, Or, die is voor de nieuwe vriend." En 131k
wees op Eko. De hond legde nu het haas voor de voeten van Eko neer. Deze schudde het hoofd; hoe was
het mogelijk zoiets aan een dier te leren.
Ze marcheerden weer verder, gedrieën. Meer wild bevond zich niet op de baan, die ze gingen. Het was dan
ook geen lange weg, die ze hadden te gaan. Al spoedig kwamen ze aan een bospartij, waar doorheen een
pad was gekapt en getreden. ,,We zijn nu meteen bij
onze woningen," zei Ulk.
Zodra de drie het bospad hadden betreden, klonk op
een korte afstand hondegeblaf. ,,Si, zo heet onze andere hond, heeft al reeds bemerkt, dat er ook een vreemdeling nadert," zei Ulk.
Het was slechts kort, het pad tussen de bomen en
struiken. Voor de mannen lichtte het spoedig op en daar
stonden ze weer op een open terrein waarin een grote
plas lag. Deze was geheel door bosschage omringd, die
soms dicht het water naderde, en dan weer aan grassen en andere planten ruimte liet. En dicht aan de plas
stond een tweetal woonhutten. Een ogenblik was Eko
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sterk onder de indruk van de fraaie ligging van deze
kleine nederzetting.
Si, gevolgd door haar vijftal welpen, kwam aangerend
om ook de vreemdeling te besnuffelen. Eko had echter
nu al zoveel vertrouwen in deze diersoort gekregen, dat
hij dit rustig toeliet. ,,'t Is wel in orde Si," lichtte 01k
de viervoeter in, die verder ook geen bezwaar meer
maakte tegen de intocht van de jonge jager.
Eko bemerkte, dat de beide hutten hier een ronde vorm
bezaten, in afwijking van de meer ovale, die hij kende.
Uit beide woningen kwam een vrouw met een aantal
kinderen voor de dag; de vreemdeling werd door hen
nieuwsgierig opgenomen. En van de waterkant kwam een
man van middelbare leeftijd aanwandelen, die ook al een
weinig verwonderd naar Eko keek. Ulk lichtte allen In,
wie zijn metgezel was en waarom deze met hem was meegekomen. Het scheen, dat de aankomst van de jonge
jager door de anderen met blijdschap werd aanvaard.
111k nam de nieuweling mee naar zijn hut en zijn
vrouw zorgde dat ze beide iets te eten kregen. Eko keek
eens rond in de hut en meende, dat de ruimte er in
groter was dan die in de woningen van Udo's nederzetting. Maar hij was van oordeel, dat de ovale vorm
was te prefereren. De hutten waren hier overigens ook
al even licht gebouwd als in de beide andere nederzettingen.
Het viel de jager op, dat het in deze hut ordelijker en
zindelijker was dan in die van Hari. Maar och, daar
moest die oude grootmoeder ook alles beredderen. Hari
zelf zou zo goed als nooit een hand uitsteken. De legersteden waren hier flink opgehoogd; de ruigte lag op een
dikke laag takken.
Ulk wilde, dat de nieuwe bewoner van de nederzetting zijn intrek bij hem zou nemen. Hij had slechts vijf
kinderen en daardoor was er in zijn woning nog slaapgelegenheid over. ,,Mijn vriend Bern heeft zeven kinderen," zeide hij.
Eko antwoordde, dat hij graag een paar dagen onderdak zou hebben in deze woning. ,,Maar ik ga zo spoedig mogelijk een eigen hut bouwen, 111k."
Twee knapen traden door de deuropening. Ze waren
ongeveer van dezelfde leeftijd als Gerling en Baro. De
ene was zijn zoon, zeide Ulk, en hij heette Rudi; de
andere, San, was de zoon van zijn vriend.
,,Vader," vroeg Rudi, „blijft deze jager bij ons?"
,,Ja," antwoordde Ulk, ,,en hij heet Eko. Vindt ge het
goed, dat hij hier blijft?"
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,,Natuurlijk we zullen dan ook met hem op de jacht
kunnen gaan."
Eko glimlachte. De jacht scheen de knapen steeds aanlokkelijk te zijn; het was alsof hij Ising en Gerling weer hoorde spreken.
,,Kunt ge goed schieten, Eko?" informeerde San.
Ulk stelde de knapen gerust door hun te vertellen van
het meesterschot op de haas.
,,Vertel ons eens vanwaar ge komt en van de jacht
daarginds, Eko," nodigde Rudi.
De jager voldeed aan dit verzoek en vertelde van zijn
jachtavonturen en van zijn jonge vrienden en medewerkers in de nederzetting van Udo. De beide knapen waren
een en al oor en bestormden hem nog met vragen.
Toen Eko die avond op zijn nachtleger lag en het stil
en donker was geworden in de hut, ging hij de gebeurtenissen van deze dag nog eens langs. Hij meende dat
hij het niet slecht had getroffen door tegen 01k en Bern
op te lopen. Vooral die honden waren voor hem een
openbaring; wat een onschatbare waarde moesten die dieren hebben voor de jacht. De strijd om het bestaan zou
voor de mens veel lichter zijn door hun hulp.
Voordat de slaap zich over de jager ontfermde, kwam
ook Else nog even voor zijn geest. Zou ze spoedig de
vrouw van Erno worden, nu hij verdwenen was? Hier
was geen meisje, oud genoeg om met een man een hut
te delen, maar dat interesseerde hem niet. Hij begreep,
dat hij verstandig zou doen om Else te vergeten, maar
hij begreep tevens, dat dit niet zo heel gemakkelijk zou
gaan.
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HOOFDSTUK XI

Het eiland
De volgende morgen, toen moeder Ulk bezig was een
haas te roosteren, vroeg Eko haar, of ze geen aarden
potten bezat, waarin ze water heet kon maken en vlees
zacht maken. De vrouw zag hem verwonderd aan en antwoordde, dat ze niet begreep, wat hij bedoelde. De jager
vertelde haar toen uitvoerig van de potten van aarde,
die in steen veranderden en waarin men vlees en vis
en groenten recht smakelijk kon maken, gelijk hij indertijd aan grootmoeder Hari had gedaan. Hij deed dit
met zoveel overtuiging, dat moeder tJlk hem verzocht
ook voor haar een paar van die wonderpotten te maken.
De jager beloofde haar dit te zullen doen.
Het eerste werk, dat Eko in de nieuwe nederzetting
verrichtte, was dan ook het bakken van een paar lemen potten voor zijn gastvrouw. Hij had hierin reeds
enige handigheid en bekwaamheid gekregen, zodat er
slechts één bakproeve mislukte.
In de middag van de eerste dag in de nederzetting
begon Eko met de voorbereidingen voor het bouwen van
zijn hut. Het hiervoor benodigde hout was om zo te zeggen naast de deur te vinden. Bij deze arbeid had hij
de volle hulp van Rudi en San, die hiervoor niets anders als compensatie wensten dan maar steeds jachtverhalen. Vooral het neerstoten van de oeros en de eland
interesseerde de knapen zeer.
Eko begon te begrij,. en, dat hij, een bijzondere aantrekkingskracht op de jeugd uitoefende. Waren reeds de
jongens in de nederzetting van zijn stam zijn aanhankelijke leerlingen en vrienden geweest bij de jacht en
overal, hetzelfde was het geval geweest in Udo's gemeenschap en thans waren Rudi en San direct aan zijn zijde.
Er waren er echter nog meer, die blijkbaar zeer met
de jager waren ingenomen. Het waren Or en Si. Ze waren steeds in de nabijheid van de jonge man. Deze van
zijn kant voegde hun ook geregeld vriendelijke woorden
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toe en streelde en klopte hen vertrouwelijk op hals en
schouder. De dieren vergezelden hem bij elk vrachtje
hout, dat hij met hulp van de beide jongens naar de
plaats sjouwde, waar zijn hut zou verrijzen. En hun ravottend kroost draafde en tolde ook mede.
De tweede dag begon Eko met het opzetten van zijn
woning. Het ronde model van de andere hutten beviel
hem niet en hij zette daarom maar het oude ovale model op. Ulk kwam eens kijken bij het werk en bood zijn
diensten aan. De jager meende echter, dat hij het met
zijn beide jeugdige hulpen wel zou klaren.
,,Het schijnt, Eko, dat de honden ook al een innige
vriendschap met je hebben gesloten," zeide Ulk.
,,Ja, we kunnen best met elkaar opschieten; de dieren blijven ons steeds gezelschap houden. Waar verblijven de honden 'S nachts, Ulk?"
,,Dan zoeken ze een plaatsje in de ruigte en de struiken in de buurt. Ze kunnen daar wel tegen; ze hebben een dikke, ruige vacht. In onze och reeds volle
hutten kunnen wij ze moeilijk hebben; daar zouden ze
te onrustig en te lastig zijn."
,,Ulk, ik heb er over gedacht, om ze bij mij in de
nieuwe hut op te nemen. Dan hebben ze een goede
plaats, als straks het koude getijde komt. Mijn woning
wordt groot genoeg en ik ga dan een gedeelte afbakenen voor de hondenfamilie. Wat zegt ge er van?"
,Als ge denkt geen last van hen te krijgen met hun
in- en uitrennen, ja, Eko, het lijkt mij best."
,,Ik geloof, dat het met de last wel zal meevallen en
de dieren zijn zeer verstandig; het zal niet moeilijk zijn
om hen aan goede dingen te wennen en slechte dingen
at te wennen."
,,Ge moet de proef maar eens nemen, Eko."
En zo gebeurde het, dat Eko met Rudi en San een
hut van flinke afmetingen bouwde, waarin een gedeelte
woning zou worden van Or en Si en het jonge goedje.
Toen de hut klaar was, werd er ruigte, heide en riet
voor de legerstede en als strooisel voor het hondenappartement gehaald en daarop werd het haardvuur aangelegd en ging Eko er zijn intrek nemen. Hij had weinig moeite om Or en Si over te halen om onder hetzelfde dak hun nachtverblijf op te slaan en de vijf jongen
volgden vanzelfsprekend.
,,Gaan we morgen op jacht, Eko?" vroegen de knapen,
toen de hut klaar was.
De jonge man zeide echter: ,,Jullie hebt het wel verdiend, jongens, met je zwoegen. Maar laten we de dag
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van morgen eerst besteden aan het nazien van onze wapens."
Ulk en Bern kwamen de nieuwe hut bezichtigen, toen
Eko daarin zijn intrek had genomen. „Ze is heel ruim
en stevig," meende Bern. ,,Nu moet ge nog hier of
daar een jonge vrouw vandaan halen, Eko. Was in de
laatste nederzetting niet eentje, die met je mee wou trekken?"
,,Neen; ik heb geprobeerd om er een over te halen,
maar dat is me mislukt," antwoordde de jager. ,,Hoe
staat het met de wildrijkdom in dit gebied?"
,,Er is een overvloed van grote jachtdieren, maar
er huizen hier ook veel wolven," zei Ulk. ,,En ook beren hebben we waargenomen."
,,Als ge met de jongens gaat jagen, dan moet ge er
rekening mee houden, dat ge onverwachts op dat roofgespuis
kunt stuiten", waarschuwde Bern de jager. Bern, die
veel meer voor de visserij voelde, zei nog even, dat
zowel wolven als beren zeer gevaarlijk voor de mensen
konden zijn.
Gelijk voor enige tijd met zijn drie andere jonge vrienden, zo liep Eko nu met Rudi en San over het veld,
de boog tot schieten gereed in de hand. Voor hen liepen
Or en Si. De jagers hadden het plan gehad om alleen
de eerste mee te nemen, doch Si was niet te houden
geweest, toen zij de drie met Or zag uitrukken.
In de buurt van de nederzetting werd geen wild aangetroffen, maar toen ze verder kwamen werden twee hazen het slachtoffer van een pijl van Eko's boog. Ook nu
weer had de fijne neus van Or de aanwezigheid van dit
wild opgemerkt.
Verder en verder strekten de vijf hun zwerftocht uit.
Wel werd er groot wild opgemerkt, doch dit bleef nog
steeds onbereikbaar voor hen. Eenmaal lag op hun weg
een bosgebied, waaruit al lang voor de jagers het hadden bereikt, een edelhert wegvluchtte. De honden waren
van plan een vervolging in te stellen, maar de jagers
hielden hen terug. Achtervolging had toch geen zin bij
dit vlugge en gewaarschuwde wild, oordeelden ze.
Bij een andere wildernis gaven de honden tekenen, dat
daarin een of meer dieren verscholen moesten zijn. Ze
gromden en de nekharen gingen hen overeind staan. ,,Ze
ruiken roofdieren," fluisterde Rudi.
Eko begreep, dat hij thans de voorzichtigheid, vooral
voor de jongens, in acht diende te nemen. Hij overlegde
een ogenblik, wat te doen.
,,San, houd gij de honden vast tot Rudi en ik aan
de andere zijde van het bosje zijn en ga dan met ze
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zeerste verrast toen ze de dode wolf zagen. ,,Hoe hebt
ge dat toch geleverd, Eko?"
,,'t Ging zo maar," lachte de jager. ,,De jongens
zuilen het wel vertellen."
Zo verliepen de meeste dagen voor Eko met jachtomzwervingen. Vaak waren de beide knapen in zijn gezelschap. Hij leerde hun dan om zuiverder te schieten,
speerwerpen en het besluipen van wild. Een enkele maal
ging ook Ulk met de drie jeugdige jagers mede; Bern
voelde minder voor de jacht en bevond zich meest op
net meertje voor de visvangst, waar hij steeds nieuwe
methoden bedacht om vis te verschalken. Eko zorgde wel,
dat Bern ook voldoende vers vlees ontving; wederkerig
voorzag deze dan de jonge jager van vis.
Eko gaf zich de grootste moeite om de beide honden
verder voor de jacht af te richten. Vooral Or was in
alles een prima leerling en hij was steeds met hart en
ziel bij het werk. Si liet zich wel eens door bijkomstig
heden afleiden, bezat ook niet de kalmte en volharding
van de reu.
De jager werd er steeds meer van doordrongen, dat
de vriendschap tussen hond en mens voor de laatste van
onschatbare waarde zou zijn. Hij hoefde niet meer te vrezen onverwacht op gevaarlijk wild te stoten en mocht
dat al het geval zijn, dan zouden zijn viervoetige vrienden hem trouw bijstaan in het bevechten daarvan.
Soms, als Eko zich alleen met Or in het veld bevond,
hield hij lange toespraken tot deze.
,,Or, jongen, vanwaar zijt ge toch gekomen? Leefden
je ouders en je voorouders in de wildernis, zoals nu nog
de wolven en vossen? Ik heb het Ulk gevraagd, maar
hij weet het niet. Hij zegt, dat gij ook wolvenbloed in
de aderen hebt. Is dat zo, Or? Maar een jonge wolf,
die opgroeit bij de mensen is toch nooit te vertrouwen.
,,Alleen zwerven kan voor een mens gevaarlijk zijn,
maar met jou naast me, zou ik door de hele wereld
durven trekken."
Ook ging het gedachtenspel van de jager wel in een
ander verband verder. Hier nu had hij de vriendschap
tussen mens en dier. Hij vroeg zich af, of deze vriendschap niet tot meer diersoorten uitgebreid zou kunnen
worden. Eko zag in de ogen van Or deze vriendschap
en een groot vertrouwen, maar in de ogen van de andere dieren had hij nog slechts vijandschap of wantrouwen gelezen. Hij herinnerde zich nog de blik in de ogen
van de ree, toen deze haar jong gadesloeg. Daaruit sprak
vertrouwen en liefde. Maar ineens was die uitdrukking
in de ogen van het dier verdwenen, toen dit lucht had

door de struiken." Eko verwachtte in deze kleine wildernis niet de aanwezigheid van een beer en een wolf zou
bij het verschijnen van de honden wel op de vlucht slaan.
Eko spoedde zich met Rudi naar de achterkant van de
bosschage en verschool zich hier zoveel mogelijk in de
struiken. Al spoedig hoorden ze de honden nijdig blaffen. Ze kwamen nader. Gespannen wachtten de beide jagers. Vlak naast nen braken takken; een wolf trachtte
zo snel mogelijk over de vlakte te ontkomen, opgejaagd
door zijn erfvijanden. [-let gelukte Rudi om het dier een
pijl in het lichaam te jagen, en Eko slingerde het een
werpspeer in de zijde. Het roofdier maakte een salto,
doch wilde daarop zijn weg vervolgen. Met een paar ge.
weldige sprongen was de jager echter ook reeds naast
de wolf en duwde het dier met kracht een zijner lan
ge handsperen in het lijf.
Het zwaar getroffen dier wilde zich woedend op de jager werpen, doch deze had reeds een nieuwe speer in
zijn handen en de scherpe punt drong thans in de borst
van het aanvallende dier. De jager sprong nu snel terug, om zo nodig het beest nogmaals op te wachten.
De beide honden waren ook op het strijdtoneel verschenen om in te grijpen. Het was echter niet meer nodig.
De speerstoten waren zo goed aangekomen, dat de grijze
vrijbuiter reeds ter neder lag om te sterven.
Woest grommende stonden de beide honden bij hun zieltogende vijand. En daarnevens stond Rudi en even daarna ook San. De beide knapen waren verbluft over de
snelle afloop van het gevecht. Ze wierpen soms een blik
op Eko, waaruit hun grote bewondering sprak.
De jager zag hun verbazing. ,,Het trof heel gelukkig,
jongens dat het dier me rakelings passeerde. Maar komaan, laat ons eerst wat eten en dan straks zullen we
het beest schoonmaken." Eko bezag zijn speren; ze waren gelukkig nog bruikbaar.
Zodra de vijf hadden gegeten en daarna de ingewanden uit het wolvenlichaam waren gehaald, werd met een
omweg de terugtocht aanvaard. Toen ze een plas passeerden, leerde Eko zijn jonge vrienden hoe ze watervogels
konden besluipen. Ze waren hierbij even goede leerlingen als Ising en Gerling en Baro waren geweest. De
honden hielden zich hierbij ook goed. En toen er vier
vogels waren neergelegd, zorgden deze, dat ze op de wal
werden gebracht.
De dag was reeds bijna vervlogen, toen de jachtstoet
weer in de nederzetting arriveerde. Met grote trots legden
de beide knapen het kleine wild, dat ze droegen, neer
voor de nieuwsgierige bewoners. Ulk en Bern waren ten
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gekregen van de mens; angst, dodelijke angst was ervoor in de plaats getreden. En toch meende de jager,
dat een vertrouwen tussen de mens en verschillende diersoorten voor beide voordelig zou kunnen zijn.
Eko had langzamerhand de hele omgeving van de nederzetting in wijde kring leren kennen. Hij had reeds
gezien, dat de wildrijkdom hier veel groter was dan in
het gebied van Udo's stam. Er lagen hier meer plassen en ook de bosbestanden waren talrijker en groter.
Intussen was ook het roofwild hier meer vertegenwoordigd.
De jager kende nu ook een bosgebied, waarin zich een
beer ophield. Eenmaal, toen Ulk mede van de partij was
en ze het bewuste hout passeerden, had Eko voorgeslagen dat zij beiden met de honden het beest zouden opsporen; de knapen zouden dan zolang op de vlakte blijven. Ulk voelde hier echter niets voor; een dergelijke
onderneming was voor twee mannen veel te gevaarlijk;
beweerde hij. Eko had toen droog, licht brandbaar materiaal verzameld en daarna vuur geslagen. Hij wilde het
bos in brand steken en op die wijze Bruin dwingen zijn
schuilplaats te verlaten. Deze opzet mislukte echter;
de te vochtige onderlaag van het hout, dat vrijwel uitsluitend uit loofbomen bestond, wilde geen vlam vatten.
Alleen verspreidde zich een dikke rookwalm, die niet bij
machte was om de beer uit zijn domein te verdrijven.
De zomer was gegaan, de nazomer was al ver gevorderd. Het was de tijd, dat de hazelnoten bruin aan de
struiken hingen. Nu was Eko elke dag met Ru..ii en San
in de bosjes om de noten in grote menigte te verzamelen. Ook de kleinere spruiten van Ulk en Bern hielpen hierin dapper mee. De ene mand na de andere
van deze smakelijke en zo begeerlijke vruchten werd naar
de hutten gebracht. De thans nijpende beukenootjes gaven eveneens een welkome afwisseling in de wel wat eenzijdige vleesvoeding, zij het dan ook, dat daarnaast allerhande groenten werden genuttigd in rauwe of -- sinds Eko
hier de gebakken potten had ingevoerd - gekookte toestand.
Soms meende Eko, dat de tijd was gekomen om een
reis te ondernemen en Udo's nederzetting te gaan bezoeken. Hij kon soms echt verlangen om weer eens met
Ising, Gerling en Baro te kunnen spreken en ook met
de oude Hari en grootmoeder. Och, die allen, misschien
waren ze hem al haast vergeten en wellicht hadden ze
weinig geloof geslagen aan zijn belofte, dat hij weer terug zou komen. En dan dat meisje; zou ze reeds de
vrouw zijn van Erno? Dan in ieder geval was ze hem
wel geheel vergeten.
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Ook riep hem nu en dan een stem naar de nederzetting van zijn stam. Zou zijn moeder hem reeds hebben
opgegeven of zou ze nog steeds een heimelijk onbestemde hoop hebben, dat haar zoon nog eens terug zou keren?
Intussen, de tijd ging, de dagen werden snel korter en
Eko had nog geen besluit genomen, het bleef bij voornemens en dromen. En de gunstige tijd voor de reis
ging voorbij.
Zovele malen had de jager nu al van 131k en Bern
gehoord, dat ze erg op zagen tegen de komende korte
dagen met sneeuw en ijs. Dan, gelijk ze zeiden, verzamelden de wolven zich van een groot gebied en ze hielden dan formele drijfjachten. Het vorige jaar waren ze
hier eenvoudig dagenlang belegerd geworden door zo'n
hongerige horde. 's Nachts hadden ze buiten de hut grote
vuren gebrand en ze waren wakker gebleven om de vuren te kunnen onderhouden.
Op een dag, dat Eko water haalde uit de plas, liet
hij peinzend zijn blik over de oppervlakte gaan. Opeens
stapte hij in de plas en liep in de richting van het
midden. Toen het water tot aan zijn midden reikte, schudde hij het hoofd. Daarop ging hij op andere gedeelten
van het meertje de diepte van het water peilen. Nu
scheen het onderzoek meer naar zijn tevredenheid uit te
vallen.
Toen tegen de avond van deze dag Ulk hem even kwam
opzoeken, ging de jager deze een plan voor leggen. Hij
had op een bepaalde plaats, ongeveer tien schreden van
de oever in de plas een ondiepte gevonden, waar naar
zijn mening zeer gemakkelijk een eilandje kon verrijzen
op een onderlaag van stammen en takken. Graszoden zouden de bovenlaag moeten vormen. En hierop wilde Eko
nieuwe hutten bouwen. Men zou dan in het barre getijde veel veiliger zijn voor het roofgedierte, meende de
jager.
Ulk had de uiteenzetting van de jonge man met belangstelling aangehoord. ,,Maar ho moeten we dan bij
de hutten komen?" vroeg hij. ,,We kunnen toch niet steeds
door het water waden.
,,Laat dat maar aan mij over,- antwoordde Eko. „Dat
is helemaal geen moeilijkheid."
Ulk scheen overigens wel voor het plan van de lager
te voelen. Hij haalde Bern ook om diens mening over
het plan te vernemen l)eze, die nog meer angst voor
de wolven had dan [lik, was direct te vinden voor de
aanleg van he eiland.
Die avond op zijn legerstede, toen de ravottende jonge
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Alle beschikbare krachten werkten aan de nieuwbouw
mee. De hutten kregen een zodanige stand, dat men
daaruit via de deuropening gezicht had op de brug.
Als eindelijk de drie woningen daar, in alles geheel afgewerkt stonden, geheel door water omgeven, waren de
dagen reeds zo kort en de nachten zo lang geworden,
dat Eko er niet meer aan dacht om nog voor het koude
getijde een reis te maken naar EJdo's nederzetting. Hij
stelde deze tocht maar enige maanden Uit, tot de tijd,
dat de elkaar opvolgende zonnen weer hoger langs de
hemel klommen en er weer nieuw groen op de bodem
en aan de bomen zou gaan ontluiken.
(uk en Bern en hun vrouwen waren zeer ingenomen
met de nieuwe woonplaats. Eko begreep eigenlijk niet
recht, dat men hier zo bang was voor de viervoetige
rovers in de koude tijd. Bij langdurige sneeuwval kwa
men de wolven ook wel eens brutaal opdringen in zijn
oude woonplaats, maar men kon ze daaz steeds verdrijven met pijlen en werpsperen. Hij moest echter toege
ven dat de vergelijking iiet geheel opging. En de stam
van zijn ouders waren er vele, dir, de wapens ionden
hanteren, hier daarentegen waren er slechts twee mannen geweest, die zich te weer konden stellen.

honden hem eindelijk met rust hadden gelaten, en deze
zich hadden teruggetrokken in hun eigen appartement,
peinsde Eko nog geruime tijd over zijn plan Maar toen
hij in slaap viel, had hij het in alle onderdelen in zijn
hoofd.
En zo geschiedde het, dat Eko met Rudi en San een
kunstmatig eiland in de plas ging bouwen. Alleen als
er zware stammen versjouwd moesten worden, hielpen
ook Ulk en Bern mede.
De opgave, waarvoor de jager zich nu gesteld zag,
bleek moeilijker en bewerkelijker dan hij had gedacht.
Wel is waar stond ter plaatse, waar het eiland zou verrijzen, slechts weinig water, doch dit diende met het oog
op eventuele inklinking en tijdelijk hoog water toch minstens twee voet boven de waterspiegel te moeten uitsteken. Maar Eko had nu eenmaal een natuur om door
te zetten, als hij zich iets had voorgenomen en op de
ijverige hulp van zijn twee jonge vrienden kon hij zich
geheel verlaten. Slechts een enkele dag bestemden de drie
voor de jacht, de overige dagen was het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat een aansjouwen van materiaal voor het eiland. Dit zou een zoveel mogelijk ronde vorm krijgen met een middellijn van ongeveer vijftien schreden; dan bleef er, meende Eko, voldoende ruimte rond de drie hutten, die er op zouden verrijzen.
Zodra het eerste gedeelte van het bouwwerk, en wel
dat naar de kant van de oever, klaar was, gingen de
drie vrienden een smalle brug aanleggen, die het eiland
met de vaste wal moest verbinden. Eko ging deze zo
construeren, dat een gedeelte hiervan zo nodig ingehaald
kon worden in tijden van gevaar. De hiervoor benodigde bomen werden door Ulk en Bern gekapt en aangesleept.
Toen de verbinding tot stand was gekomen, konden de
bouwmeesters vlugger met hun werk opschieten; bovendien behoefden ze zich nu niet meer telkens in het reeds
frisse water te begeven.
Er waren intussen een kleine dertig dagen mee gemoeid geweest, voor het eiland naar de mening van Eko
geheel gereed was. Hij vroeg nu Ulk en Bern om het
nieuwe terrein op zijn bruikbaarheid te onderzoeken.
De beide mannen inspecteerden het waterbouwkundig object nauwkeurig en ze toonden zich zeer tevreden. Het
eiland was volkomen waardig om de mensen en de hutten te ontvangen.
Thans werden een voor een de bestaande hutten afgebroken; het materiaal hiervan dat nog gebruikt kon
worden, werd benut voor de nieuwe woningen op het eiland.
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HOOFDSTUK XII

Het barre gétijde
De winter stond voor de deur.
Eko, Ulk en de beide knapen bevonden zich nu de
meeste dagen op de jacht. Het waren slechts weinige uren
die men thans daags nog in het veld kon zijn en men
diende zich nog zoveel mogelijk van vlees te voorzien.
Er kon immers spoedig een tijd aanbreken waarin een
succesvolle jacht onmogelijk zou zijn.
Dank zij Eko's vaste hand en brutale durf en de scherpzinnigheid van Or en Si hadden de jagers veel succes.
In een tijd van twintig dagen werden een eland, twee
edelherten, een ever en drie reeën buitgemaakt naast
klein wild. Daarenboven werden om hun waardevolle pelzen neergelegd een vos, een das, marters en bunzings.
Des avonds en op dagen, dat het weer niet erg aanlokkelijk was voor het jachtbedrijf, werden de gedode dieren gevild en de huiden verder bereid. Was deze arbeid
er niet dan hield Eko zich in de avonduren onledig met
het maken van wapens en werktuigen van steen en hoorn.
De hondenschaar lag dan in zijn nabijheid om het haardvuur. Het was in het begin een hele toer geweest voor
de jager, om het jonge goed enige orde en gehoorzaamheid bij te brengen, maar Eko's geduld was onuitputtelijk als het de opvoeding van zijn menselijke en dierlijke discipelen betrof. De hondenschare begon langzamerhand dan ook welopgevoed te worden. Wanneer de jonge
man 's avonds als hij wilde gaan slapen sprak: „Vrienden, het is nu tijd om te gaan rusten," dan gingen direct Or en Si naar hun afdeling en de jeugd volgde hen.
De vijf jongen waren intussen al hele knapen geworden. Een der welpen, die door Eko met de naam Dan
was gedoopt, was een reu, die in grootte en kracht zijn
broers en zusters verre de baas was. De reu had een
bijzonder karakter. Hij kon soms de anderen laten stoeien
en ravotten en dan als een wijs bezadigd man voor zich
uit zitten staren en peinzen. Vooral als Eko zich in de
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hut bevond, bezig met een of ander karweitje, ging hij
voor de jager zitten en lette op alles wat die deed, luisterde met de grootste belangstelling naar alles wat die
zeide en trachtte daarbij steeds met zijn trouwhartige ogen
de blikken van de jonge man te ontmoeten.
Ik wou, dat ik je beter kon begrijpen, kon verstaan,"
zeide Eko eens. _Ge peinst over een heleboel dingen,
die ik ook niet begrijp."
De jager was intussen vast overtuigd, dat Dan de beste en verstandigste jachthond ter wereld zou zijn, wanneer hij volwassen was.
Toen de dagen nog korter werden en men in de beide
andere hutten zich 's avonds met het zwakke schijnsel
van het haardvuur moest vergenoegen, was de woning
van Eko vrij behoorlijk verlicht. De jager had een flinke
hoeveelheid hars en harshoudende stukken denneschors verzameld en hij bewaarde al het vet van de roofdieren,
dat door de mensen en de honden als voedsel werd versmaad. Met andere goed brandbare stoffen vervaardigde
hij hiervan fakkels, die hij 's avonds brandde. Deze gaven wel veel walm en stank, maar die trok wel door
het rookgat in het dak. De jager intussen was nu in
staat om zich ook des avonds met zijn werk bezig te
houden.
Het gevolg van deze hutverlichting was, dat Rudi en
San de meeste avonden naar de woning van de jager
trokken.
,,Eko, ge kunt toch veel meer dan andere mensen,
zei eens Rudi. En San vulde deze loftuiting aan met een:
,,En ge zijt altijd bezig Eko. Vader en de anderen hier
zitten 's avonds maar wat bij het vuur te suffen." En
de beide knapen verkondigden voor de zoveelste maal,
dat ze zo blij waren, dat de jager hier gekomen was.
Zo brachten de drie vrienden de winteravonden door
met het vervaardigen van wapens, het vervaardigen van
gereedschappen van steen en hoorn. De knapen leerden
van Eko tot in bijzonderheden het maken van al die
kleine vuursteenwerktuigjes. Manden van teen en half van
teen en biezen werden door de drie kameraden in allerlei grootten en modellen gevlochten. En dan werden er
gereedschappen en vaatwerk van hout gemaakt; drinknappen werden van versiering voorzien door middel van
stenen burins. De anders zo vervelende lange avonden
gingen zodoende voor de drie vrienden snel voorbij.
Het winterseizoen bracht de eerste tijd Vrij zacht weer.
Sneeuwval van enige betekenis kwam nog niet voor. De
jacht kon nog uitgeoefend worden, maar leverde weinig
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meer op; men was genoodzaakt om de tochten slechts
zeer klein te maken.
Tegen de tijd van midwinter zonnewende begon het weer
echter slecht te worden. Het waren eerst koude regenen hagelbuien, die door harde wind gedreven, op veld
en bos neerkletterden. Dan volgden enkele droge dagen
met vorst en daarop volgde een sneeuwval. Deze begon
met fijne vlokjes, die door een felle noordooster over
de vlakte werden gejaagd en eindigde met een langdurige val van dikke vlokken, die op de aarde een wit
tapijt legde.
Mensen en dieren bleven deze tijd zowel overdag als
in de avond en nacht in de hutten. Toen eindelijk de
neerslag had opgehouden en de zon weer, bij een temperatuur even onder het vriespunt, scheen uit een wolkenloze hemel, lag er overal een dik pak sneeuw.
Eko ging met Rudi en San en de beide honden het veld
verkennen naar wildsporen. Het viel hen thans gemakkelijk het jachtwild te verrassen en in enkele dagen maakten ze vele dieren buit. Ze spoorden ook de wolven, die
eerst nog als eenlingen over de vlakte en door de bosschages trokken, doch die zich enige dagen na de sneeuwval reeds hadden verenigd tot troepjes. Nu werd het tijd
om in alles voorzichtig te zijn, meende de jager. En
toen hij op een avond in zijn hut wolvengehuil hoorde,
dat een eind verder werd bcintwoord, achtte hij het nuttig, dat er 's nachts wacht werd gehouden in de hutten.
Met Ulk en Bern, die van mening waren, dat de grauwe rovers spoedig weer gezamenlijk naar de hutten zouden optrekken, besprak Eko de situatie. Men kwam tot
de slotsom, dat men de roofdieren moest lokken naar
een plaats, waar ze op een gemakkelijke wijze vanuit de
hutten bestookt konden worden met pijlen en werpsperen.
Besloten werd, dat vanaf nu in alle hutten in de nacht
wacht zou worden gehouden; Eko zou dan overdag zich
schadeloos stellen voor het gemis aan slaap.
Alle wildafval, dat men thans nog kreeg, werd nu
op een hoop geworpen op de oever, op een plek, die
prachtig door de wapens uit de hutten werd bestreken.
Men kon met zekerheid verwachten, dat de wolven vroeg
of laat zouden trachten zich aan deze afvalhoop te vergasten.
Het geduld van de hutbewoners werd enige nachten op
de proef gesteld. Wel hoorde men meermalen de stem
der rovers over de vlakte klinken, maar de dieren bleven nog steeds onzichtbaar en de beenderen, koppen, poten en vellen op de afvalbelt bleven nog onaangeroerd.
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Ulk en Bern kwamen Eko opzoeken. Ze waren zeer
tevreden. ,,De wolven hebben een flinke afstraffing gekregen. Ze komen in de eerste tijd niet weer terug."
,,Neen, we kunnen het verdere deel van de nacht rustig gaan slapen," antwoordde de jager.
Ze zijn nu bezig hun zwaargewonde kameraden verder
af te maken en op te peuzelen," meende Bern.
De volgende morgen gingen de mannen en de jongens met Or en Si de sporen der gevluchte wolven r.a.
Ze zagen, dat een der dieren reeds direct de troep had
verlaten; het had zich zeker reeds zeer zwak gevoeld.
Al spoedig werd de wolf dood in de struiken rond het
meertje gevonden. Hierop volgden de jagers het spoor vri
de troep. Ze kwamen aan een plaats, waar, te oordelen naar de omgewoelde sneeuw, een wanhopig gevecht
was geleverd. Bloedspatten besmeurden hier het witte
sneeuwdek. Nauwelijks vijftig schreden verder vonden de
jagers de resten van een der roofdieren: beenderen, stukken huid en brokken der poten.
,,Dat is ten minste twee, waarvan we geen last meer
zullen krijgen," zeide Ulk.
,,lk ben overtuigd, dat nog meer van de troep deze
nacht niet zullen overleven," meende Eko.
Het bleek al heel gauw, dat de wolven, na het verslinden van hun kameraad, in verschillende richtingen uiteen gegaan waren. Ze konden nagaan, dat er zeven dieren verder waren getrokken. Ulk en Bern voelden er
weinig voor om de rovers verder onder handen te nemen, zodat de jagerstroep weer naar de hutteh terugkeerde. De dode wolf werd van de huid ontdaan en deze
gereinigd van bloed en vliezen.
In de avond van deze dag begon er weer sneeuw te
vallen bij overigens windstil weer. Twee dagen hield de
sneeuwval aan, de hutbewoners dwingende zoveel mogelijk in hun woningen te blijven. Dit verblijf in zijn hut,
zoveel dagen reeds in de laatste tijd, was eigenlijk niets
voor Eko. Wel zocht hij zoveel mogelijk werk, dat bij
het haardvuur kon worden gedaan, doch zijn hart trok
steeds naar de vlakte en het bos waar jachtavonturen
waren te beleven. In de laatste dagen van gedwongen
rust rijpte in Eko's brein een vermetel plan. Hij vertelde hiervan niets, noch aan Ulk en Bern, noch aan
Rudi en San. Nauwkeurig inspecteerde de jager zijn wapens nog eens, vooral de Lange handsperen. Van een dezer haalde hij de benen spits en voorzag ze van een
scherpe vuursteenpunt met gevaarlijke, scheurende snijkanten.
In de morgen van de dag, dat het sneeuwen had

Het was een nacht .onder maan, doch met een
hemel met een ontelbaar aantal sterren, die een zacht
licht verspreidden, hetwelk door het witte sneeuwdek werd
weerkaatst en toeliet, dat men op enige afstand, hetzij
vaag, de voorwerpen kon onderscheiden. Het was reeds
de zesde nacht, dat .Eko hier bij zijn haardvuur in de
hut zat in geduldige afwachting. Gelijk ook de vorige
nachten wierp de jager zo nu en dan een blik op de
afvalhoop op de oever, dicht aan het loopbruggetje, waarvan het deel naar het eiland was ingehaald. Nog steeds
had zich daar geen dier bij vertoond.
Zou ook deze nacht weer verlopen gelijk de vorige?
Eko begon het te vrezen, want het grootste deel ervan
moest reeds verstreken zijn. Maar was het niet alsof
daar van de wal enig gedruis werd gehoord? Ook Or
scheen onraad te hebben bespeurd. De reu verliet zijn
slaapvertrek en kwam naast de jager staan. Eko, die
zijn hand op de schouder van de hond legde, voelde dat
diens stugge nekharen overeind stonden. Hij fluisterde enige woorden tot het dier en maande het aan om zich
kalm te houden.
Nu zag Eko in zijn gezichtsveld een grijze gestalte voorbijsnellen. Aha, de vrijbuiters hadden zeer zeker de heerlijke geur van het jachtafval in de neus gekregen.
De jager nam zijn boog ter hand; een aantal pijlen
en werpsperen lag naast hem voor het grijpen. Weer
kwam een wolf voorbij. Dan enige stilte en daarna wierp
zich eensklaps een aantal rovers op de afvalhoop. De
dieren krabden en scheurden in de voor een deel aan
elkaar gevroren ingewanden, beenderen en stukken huid
en dergelijke. Hun nijdig gegrom van afgunst was in de
hutten te horen. Or stond op het gezicht van dit toneel van emotie op zijn benen te trillen.
Eko spande zijn boog en legde aan. Een gehuil van
pijn schalde over de plas. Nu vlogen ook pijlen en werpsperen uit de andere hutten. De troep wild azende wolven veranderde thans eensklaps in een bende verwoed
onderling vechtende dieren. Ze roken het verse warme
bloed dat uit wonden in de Lchamen van hun bentgenoten vloeide. Pijl na pijl, speer na speer bracht nu verdere verwondingen bij de leden van de woeste horde.
Maar even snel als ze waren gekomen, verdwenen de
dieren weer van de afvalhoop. Buiten ôp de vlakte echter werd het gevecht der wolven onderling voortgezet.
Or en Si, die ook was verschenen en aanstalten maakten om hun vluchtende vijanden te vervolgen, werden hier
van door Eko teruggehouden. ,,We wachten hiermee tot
het licht geworden is, vrienden."
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opgehouden en de zon door de nog grijze lucht begon
heen te breken, nam de jager wapens op. Boog en pijlkoker hing hij over zijn schouder; vier lange speren bevestigde hij, overigens gemakkelijk voor de greep, op zijn
rug en een vijfde nam hij in de hand. Zijn voeten had
hij omwoeld met stukken ruige dierenhuid.
Eko riep Or bij zich en gezamenlijk stapten ze naast
elkaar over het nog smetteloze witte sneeuwkleed. Alles
rondom hen was in de witte wade gehuld; alleen staken hier en daar de donkere bospartijen af. De sneeuwval had nog te kort geleden opgehouden, dan dat er
vele en duidelijke afdrukken van de poten van jachtwild
waren te vinden, maar, tot Or's verbazing nam zijn tweebenige vriend in het geheel geen notitie zelfs van het
meeste verse en duidelijke spoor. En nog groter werd de
verwondering van de hond, toen een haas voor hen opsprong en zijn kameraad het dier niet zo'n stokje in het
lichaam zond. Or zag tot zijn leedwezen het haas ongedeerd over het witte veld verdwijnen. Hij zag eens op
naar Eko. Deze begreep de misnoegdheid van de viervoeter wel. Hij klopte het eens op de rug en zeide: ,,We
hebben vandaag een heel ander doel, Or!"
Zo marcheerden de beide zonder afleiding of onderbreking verder over de Witte sneeuwlaag, enige duizenden
schreden aaneen. Maar daarop richtte de jager zijn schreden recht op een bosgebied. Voor hij door de bomen en
struiken drong, fluisterde hij Or eerst iets toe aan diens
oor. Deze moest vooral zijn neus gebruiken thans, hij
moest kalm blijven en niet eerder iets ondernemen voor
dat zijn baas dit aan hem vroeg. Nog eenmaal betasite
de jager zijn speren op de rug en daarop drorÂg hij met
Or de wildernis binnen.
Plotseling herinnerde Eko zich de woorden van Else:
,Wilt ge mij beloven, Eko, dat ge in het vervolg voorzichtiger zult zijn?" Een grimmige lach vloog over zijn
gelaat. Als ze zo bezorgd over hem was, dan had ze
zich zelf niet zo laf moeten tonen en hem dwingen om
te vertrekken.
Langzaam, voorzichtig liepen ze, de twee; de sneeuw
op de bodem maakte, dat hun gang geruisloos was.
Ze hadden reeds een groot deel van het bos onderzocht, maar het scheen alsof dit uitgestorven was. Alleen
troffen ze een Vlaamse gaai aan, die hen heftig uitschold
en zagen ze een boommarter zich ijlings over de takken
in veiligheid stellen.
Eko lette nauwkeurig op de gedragingen van Or, die
naast hem liep. Deze scheen ook te beseffen, dat het
deze maal iets bijzonders moest zijn, althans hij was

bijzonder kalm en waakzaam. Maar tot dusverre had Or
nog geen enkel teken gegeven, dat er zich jachtwild in
de nabijheid bevond. Ze naderden een bosgedeelte, waar
zware bomen stonden met weinig of geen ondergroei. Daar
bevond zich ook een groep oude beuken. Het scheen, dat
Or thans onrustig werd. Ja, nu drukte hij zijn kop tegen
het been van de jager, alsof hij iets wilde zeggen.
Nog omzichtiger dan voorheen liep Eko voort, scherp
speurend vooruit en naar de zijden. Hij zag de nekharen van Or overeind rijzen en het dier zenuwachtig worden.
De jager bleef staan, zijn ogen scherp op een bepaalde plek gericht. Ja, daar moest het zijn. Daar tussen
twee bomen was in het sneeuwdek een ronde opening. Daar
moest hij liggen, onder die nauw zichtbare bodemwelving
was zijn kuil.
Eko liep zeer voorzichtig verder tot bijna aan de plek,
waar hij iets bijzonders vermoedde. Thans was hij van
zeer dichtbij de opening in het sneeuwdek genaderd. Hij
trachtte daarin zo diep mogelijk zijn blikken te boren.
Daarop nam de jager de speer in beide handen, haalde
eens diep adem en stiet toen met alle kracht, waarover hij kon beschikken de speer in de opening in het
sneeuwdek.
Er weerklonk een onderaards gebrul, dat Or op zijn
benen deed trillen. Het sneeuwdek rond het gat werd
opgelicht en de nog versufte kop van een op zo onzachte en bloedige wijze uit zijn winterslaap gewekte beer,
verscheen. Nog voor de knipperende ogen van het ruige
dier aan het felle daglicht op de sneeuw waren gewend,
had de jager zijn speer diep in de borst van het logge
beest gestoten. Snel sprong Eko nu naar de linkerzijde
van het roofdier, dat bijna uit de kuil was gekrabbeld
en stiet het zijn tweede speer in de zijde. De woest
brullende beer sloeg beide speren aan splinters, doch snel
stroomde het bloed uit de diepe wonden.
Een derde speer drong in de hals van de kolos en
ook deze werd vernietigd. De beer trachtte de jager te
bereiken om deze met zijn machtige klauwen te vermorzelen. Deze was hem echter te vlug af; het was alsof
hij een vermetele dans uitvoerde om het als dol brullende roofdier. Zijn vierde speer hield hij in zijn handen en toen het ogenblik gunstig was, stak hij ook deze
in het berenlijf, waarin het een vreselijke wonde maakte.
De jager trok zich nu snel terug. De beer bloedde
sterk uit - zijn wonden en ook uit zijn geopende muil
stroomde bloed. Eko week met Or nog verder terug en
de beer trachtte hem te volgen, maar de jager was

Toen de avond was ingevallen kwamen Rudi en San
de jager weer opzoeken. Ze bewonderden nog eens de
prachtige vacht van het dier. En vooral de schrikaanjagende kop van het monster had hun bijzondere aandacht.
De knapen dwongen de jager om hun precies te vertellen, hoe hij Bruin had overvallen en overwonnen. Ze
hingen aan zijn lippen bij het verhaal, want hun ideaal
was immers ook eenmaal een geweldig jager te worden.
De winter ging scheiden; de sneeuw was van de vlakte
verdwenen en het gehuil van hongerende wolven werd
niet meer gehoord. De natuur ontwaakte weer; in de
dieren kwam ook het leven weer opbruisen. De eenden
hadden reeds eieren en de jongens gingen met hun leermeester deze lekkernijen zoeken.
Op een dezer tochten verrasten zij een troep paarden,
die bij een bospartij liep te grazen. Ze schoten er hun
pijlen in, evenwel zonder enige zin, want de snelle dieren draaiden onmiddellijk in wilde galop over de vlakte. Or en Si flankeerden onder woedend geblaf de vluchtelingen, maar moesten spoedig, hijgende, de wedloop opgeven. Geboeid stond Eko het schouwspel der hollende
paarden gade te slaan.
Die avond toen Eko op zijn leger lag, kwamen hem
die hollende paarden weer in de gedachten. Hij ging hierover fantaseren en dromen. Hoe heerlijk toch kon het
leven van de mens zijn, meende hij, als hij die dieren
zou weten te temmen, voor zich dienstbaar maken, gelijk nu reeds de honden. Ja, als de mens met meer dieren ging samenwerken! Wat een aanwinst waren Or en
Si. En waarom zou je ook met de paarden geen vriendschap kunnen sluiten. Het waren toch geen rovers zoals de wolven en beren.
Er waren veel soorten kleine dieren, die je geheel bij
je kon wennen, als je ze jong reeds bij je nam, vooral
onder de vogels. Vele daarvan had Eko uit de nesten
gehaald en opgefokt. Deze dieren waren zeer aanhankelijk geworden. Maar praktisch nut had de mens daarvan toch eigenlijk niet, meende de jager.
Neen, dan zou het met de paarden toch wat anders
kunnen zijn! Eko zag zich al op de rug van zo'n dier
zitten en er mee over de vlakte razen, achter allerlei
soorten van grootwild aan, schietende met cie boog en
de werpsperen slingerend.
Nu reeds was in de ogen van de jager de snelle, leni
ge, handige mens als hij voldoende moed bezat, in zekere
zin beheerser van de andere schepselen

overtuigd, dat de dood niet lang meer op zich zou laten wachten bij het beest. Bruins vervolging duurde dan
nok niet lang; het waren slechts langzame wankele schreden, die hij maakte. Toen zonk het machtige lichaam
amechtig neer op de bodem.
Kalm wachtte de jager, tot de laatste stuiptrekkingen
van het grote lichaam hadden opgehouden. Maar dit gevecht had hem geheel opgeëist, zijn zenuwen waren tot
het uiterste gespannen geweest en trots zijn halfnaakte
lichaam en de winterkou liep hem het zweet over het
gezicht. Zodra de beer had opgehouden te leven, naderde Eko het slachtoffer en bleef het een ogenblik beschouwen. Tot Or, die uitgelaten van blijdschap om hem heen
danste, zeide hij: , ,Dat heeft me drie speren gekost,
Or."
De twee vrienden aanvaardden nu de terugweg. Zodra
ze de nederzetting hadden bereikt en wat hadden gegeten, vroeg Eko aan Ulk en de beide jongens om even
met hem mee te gaan, want hij had een jachtdier buitgemaakt, dat hij alleen niet kon dragen. Ook Bern, die
op vis zat te loeren bij een door hem in het ijs van
de plas gekapt gat, werd geroepen. Behalve Or mochten
deze keer ook Si en Dan mee.
Zodra de jagers op weg waren, informeerde Rudi. „Wat
heb je buitgemaakt, Eko?"
De jager lachte raadselachtig en haalde de schouders
OP.
,,Vast een eland," meende San.
Eko bleef een geheimzinnig gezicht zetten. tflk en Bern
vroegen maar niet, waaruit de buit van de jager bestond, maar Ulk vermoedde wel iets. En toen de troep
het bos had bereikt, waarin zich het drama had afgespeeld en men onder leiding van de jager hier indrong,
zeide Ulk: ,,Ik geloof wel, dat ik weet, wie ge hebt verslagen Eko."
Spoedig stonden de mannen en de honden nu rond het
dode lichaam van de beer.
Bern schudde het hoofd. ,,Het is bijna niet te geloven,
dat gij op uw eentje dit hebt klaar gespeeld, Eko, maar
ik moet zeggen, ge spot met je leven."
,,Ge moet toch geen vrees kennen, Eko. Er zullen maar
weinigen zijn, die je dit zouden nadoen," meende Ulk.
Rudi pakte de jager bij een zijner handen en zeide:
,,Maak van ons ook zulke geweldige jagers, Eko."
Maar San bekende: ,,Ik geloof niet, dat ik ooit zo dapper zal worden."
Een ogenblik later waren ze bezig om het lichaam van
Bruin van zijn kostbare vacht te ontdoen.
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Maar om eenmaal dit ideaal te kunnen bereiken, moest
men de paarden reeds als jonge dieren van de vlakte
vangen en ze dan verder opfokken en aan zich doen
gewennen, peinsde Eko. Evenwel, op welke wijze? Valkuilen zouden een middel kunnen zijn. Welaan, er moest
een middel zijn om de dieren te verschalken, hoe snel
en schuw ze ook waren.
Met de visioenen van ruiters op hollende paarden, die
de afstanden verslonden, sliep de jager in.

HOOFDSTUK XIII

Weer terug
Dan was nu vele weken met Eko in het veld. Soms
vergezelden ook de beide oude honden de jager, maar
meest mocht Dan slechts alleen met hem mede. Hij kon
dan, meende hij, het dier naar zijn inzichten africhten;
hij, noch Dan werden dan door de anderen afgeleid.
De jonge reu was al een hele knaap geworden, hij had
reeds de grootte van zijn vader en nog groeide hij. Eko
had kunnen vaststellen, dat de hond over voldoende moed
beschikte. Dan bleek verder zeer scherpzinnig te zijn,
zodat hij gemakkelijk de bedoelingen van zijn vriend en
leermeester begreep. De jager was dan ook overtuigd,
dat hij een trouwe hulp en kameraad aan de viervoeter kreeg.
Het volle voorjaar was nu daar en Eko vond, dat het
thans tijd werd om oude Hari en de anderen in Udo's
nederzetting eens te bezoeken. Daarnaast was er in hem
een verlangen om zijn eerste nederzetting weer een keer
op te zoeken, althans in contact te komen met zijn ouders, broers en zusters. Het zou echter zeer de vraag
zijn of de oude stam zich nog bevond in de vroegere
woonplaats. Deze verhuisde zo vaak. Een groot bezwaar
was ook, dat hij hier zo ver van zijn ouders verwijderd
was. 0, was het hem mogelijk deze over te kunnen halen, met hem naar hier te verhuizen.
Naarmate de dagen langer werden en het weer warmer, werd Eko's verlangen om een tocht te ondernemen,
sterker.
Op een dag begaf hij zich naar Ulk en Bern. Hij vertelde hun, dat hij aan de leden van de stam, waarbij
hij het laatst had vertoefd, had beloofd, dat hij hen eens
weer zou opzoeken. Dit woord wilde hij thans inlossen.
De jager hoopte, dat zij, Ulk en Bern, er geen bezwaar
tegen zouden hebben. Hij dacht spoedig weer terug te
kunnen zijn.
De beide oudere mannen hadden geen bezwaar. , ,fl
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heb toch gezegd, toen ik je vroeg om met mij naar
hier te gaan, dat ge geheel vrij zoudt zijn om weer te
gaan, wanneer ge dat zou wensen, Eko", zei Ulk.
,,Dat is zo. Maar er is nog iets, TJ1k. Ik zal graag
Or en Dan medenemen. Ik kan dan vlugger en veiliger
trekken."
,,Ge belooft ons toch, dat ge spoedig weer terug komt,
FJko?" vroeg Bern.
,,Dat beloof ik, tenzij me een ongeluk zou overkomen,"
'mlwoordde de jager.
,,Dan heb ik geen bezwaar," meende Bern nu.
,,En ik ook niet," vulde IJIk aan. ,,Zou het niet mogelijk zijn, dat ge leden van die stam mee naar hier
ging nemen, Eko? Ge weet, er is hier vlees en vis genoeg en we kunnen hier nog veel mensen gebruiken."
Ik zal mijn best hiervoor doen, mannen."
De jager ging nu zijn wapenarsenaal weer eens terdege nazien, vooral aan zijn handsperen besteedde hij de
meeste aandacht. Voor groter en gevaarlijk jachtwild was
de speer toch maar het beste wapen, oordeelde hij.
De beide jongens hielden de jager een eind gezelschap,
toen hij zich op reis begaf. Ettelijke keren moest hij
hen onderweg verzekeren, dat hij spoedig terug zou komen. Als hij er niet meer was, dan zou het bij hen
vreselijk doods en vervelend worden, beweerden zij.
De jager was een weinig onder de indruk van de aanhankelijkheid der knapen. Toen hij afscheid nam van zijn
jonge vrienden, vatte hij ieder bij een hand. ,,Jongens,
weest nu maar gerust, ik kom spoedig weer bij jullie
terug. En ge weet, dat Eko doet, wat hij belooft."
Daarop marcheerde de jager met Or en Dan in een
rechte lijn op de rivier aan, terwijl de knapen met Si
naar de nederzetting terugkeerden. Eko had wel voor een
paar dagen gedroogd vlees bij zich, doch zowel hij als
de honden prefereerden een malse bout. Vandaar, dat ze
op hun weg zouden trachten, zich daarvan te voorzien.
Dicht aan de rivier werd een haas geschoten; toen de
drie aan de oever van de stroom een ogenblik gingen
rusten, werd dit dier meteen door de drie vrienden opgepeuzeld.
In de rivier bleek het water hoger te staan dan de
vorige keer, dat Eko ze overstak. Bezwaren leverde dit
echter voor hem niet op en de honden doorkliefden het water spelenderwijs.
De drie liepen voort zolang het dag was en toen het
begon te schemeren, zocht Eko een voor de wind beschut plekje tegen het houtgewas uit om hier de nacht
slapende door te brengen. Nu, met Or en Dan naast zich,

dorst de jager zich zonder bescherming van een vuur
gerust neerleggen en de ogen sluiten voor de nacht. Hij
wist, dat de honden, ook al sliepen ze, waakzaam bleven en bij elk verdacht geluid hem zouden wekken. Er
gebeurde deze nacht en ook de daaropvolgende niets bijzonders.
De nacht daarop begaven de drie zich weer ter ruste
aan een bosrand. Het liep al tegen de morgen, toen Eko
onverwacht werd gewekt door Or. Deze duwde fors zijn
neus tegen het gelaat van de jager. Eko begreep onmiddellijk, dat er iets bijzonders aan de hand moest zijn
en hij zag dan ook scherp om zich heen. De beide honden stonden grommend naast hem en hun haren staken
overeind op nek en rug.
Nu zag Eko de oorzaak van de opwinding zijner vrienden. In het schemerlicht ontwaarde hij een beer op een
afstand van ongeveer tachtig schreden.
De jager greep een zijner speren en wachtte een ogenblik af. De beer van zijn kant stond blijkbaar ook in
afwachting naar de voor hem zo vreemdsoortige groep
te staren. Maai spoedig richtte het dier zich naar het
houtgewas en verdween hierin. Eko achtte het verstandig om nu ook maar te verdwijnen en de drie begonnen
hun tocht voor de derde dag.
De vrienden hadden snel gemarcheerd, want de jager
bevond zich nu weldra op bekend terrein. Hij kon, wanneer er flink werd doorgestapt Udo's nederzetting bereiken als de dag nog maar half was verstreken. Dit was
maar goed ook, want het weer werd slechter; de kameraden moesten thans optornen tegen regen en wind.
Dit deel van de tocht was vermoeiend en de jager was
dan ook verheugd, toen hij de hutten van Udo's stam
voor zich zag opdoemen.
Ja, daar stonden ze nog. Men had dus nog geen andere woonplaats gezocht. Eko zag geen mens rond de
hutten, maar dit was verklaarbaar; hij begreep wel, dat
de bewoners bij dit weer liever binnenshuis bleven.
Ineens schrok de jager op. Hij telde nu zes hutten.
Er was dus na zijn vertrek één bij gekomen. Het was
alsof hij een steek in zijn hart kreeg. Dat moest de
hut van Erno zijn en daarin zou nu Else wonen als
diens vrouw! Het gezicht van de jager versomberde. Hij
mompelde: ,,Zot, wat hadt ge dan anders mogen verwachten. Nu gij vertrokken waart, was er toch geen andere keus meer voor haar. Dwaas hebt ge gedacht, dat
zij elke dag over de vlakte stond uit te kijken, of gij
ook zoudt terugkeren?"

Met zijn beide honden naast zich richtte hij zijn schreden naar de hut van Hari.
In de woning van de oude Hari was grootmoeder bezig met het koken van een potje; Elling verwijderde met
een schrabber van vuursteen de schubben van een paar
dikke vissen en Ising zat verstelwerk te doen aan een
mand. De oude man hurkte als naar gewoonte bij het
haardvuur en bespiedde het dansen der vlammen. Er
heerste een stilzwijgen in de hut; wat viel er ook steeds
te babbelen tussen mensen, die de ganse dag in elkaars
nabijheid waren in een wereld waarin de ene dag precies
verliep als die daarvoor en die daarna?
Daar verscheen plotseling een man in de deuropening
en deze stapte naar binnen. Hij werd op de voet gevolgd door twee ruige, grauwe dieren. Grootmoeder stiet
op het zien der viervoeters een kreet van schrik uit
en stoof in de uiterste hoek van de hut. „Wolven", jammerde ze, , ,wat zal ons nu gebeuren!" Oude Hari krabde
even zijn kop, rees overeind en retireerde ook. Zelfs Elling en Ising weken van schrik terug.
Trots zijn sombere stemming kon Eko niet nalaten om
te lachen over de schrik, die de brave Or en Dan hier
veroorzaakten.
,,Grootmoeder," riep de jager, ,,het zijn geen wolven,
maar honden en het zijn mijn allerbeste vrienden."
De vertrouwde stem van Eko bracht de oude vrouw
weer tot haar zelf. ,,O, zijt gij het Eko
wat ben
ik geschrokken."
Ook Hari en de anderen bemerkten thans, dat deze
grijze dieren geen wolven waren en de aanwezigheid van
Eko stelde hen gerust. De oude man dorst nu zelfs naderbij te komen.
,,Or en Dan, gaat maar bij het vuur liggen om wat
te drogen," sprak de jager.
De honden strekten zich nu rustig bij het vuur uit,
maar schudden zich eerst eens flink, zodat de waterdruppels Hari in het gezicht spatten.
Een ogenblik nog stond de familie sprakeloos naar Eko,
maar vooral naar de honden te staren. Het was grootmoeder, die het eerst het stilzwijgen verbrak. ,,Hoe is
het mogelijk
hoe is het mogelijk, maar ik heb hei
altijd wel gezegd
Eko komt terug
maar de anderen wilden het niet geloven
Deze bewering werd Hari te bar; hij protesteerde heftig.
Grootmoeder kwebbelde door. ,,En nu met zulke griezelige beesten
waar heb je die toch vandaan gehaald,
jongen.
nu zal Else wel je vrouw worden, ik heb dit
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al.. ze maar niet bang is voor die
altijd wel gezegd
vreselijke beesten
,Maar Else is toch al de vrouw van Erno," ..ei Eko
verwonderd. ,,Wie woont er anders in de nieuwe hut?"
,Erno met de dochter van Ludo. Else wilde niet zijn
vrouw worden."
Het was de jonge man, alsof de wereld rondom hem
eensklaps lichter was geworden. Hij had de oude vrouw
wel willen omhelzen na deze mededeling, doch hij was
alleen maar in staat om te mompelen: ,,Oh".
De jager liet zich nu naast zijn honden neerglijden op
de bodem, na al zijn wapentuig te hebben afgelegd. Al
zijn oude opgewektheid en levensmoed waren weergekeerd.
,Kom naast me zitten, Ising en vertel me eens wat.
Wat zijt ge stil, jongen. Zijt ge reeds een geducht Jager geworden?"
Ising zette zich naast hem en echt eerlijk zei hij: ,,Wat
ben ik toch blij, dat ge weer terug zijt." Oude Hari
hurkte bij de jager en Elling ging zich weer bemoeien
met zijn vissen.
Nu begon Ising de jonge man met vragen te bestormen; waar hij was geweest en hoe ver dat van hier
was en of er veel wild was daarginder.
Hari zat peinzend bij het vuur, doch nog steeds wierpen hij en de anderen schichtige blikken op de honden,
die daar kalm en rustig lagen.
,Ge blijft nu zeker bij ons, Eko?" vroeg grootmoeder.
In elk geval een paar dagen, grootmoeder."
,,Niet langer? -Wat eten die wolven, jongen?"
,Mensenvlees, grootmoeder!"
,,Schaam je, jongen!" zei de oude vrouw verontwaardigd.
Eko lachte. ,,Het was maar gekheid. Ze eten alles wat
wij ook eten. Maar het zijn geen wolven, het zijn honden."
nu, honden dan."
,,Ja, dat zeg jij
Or en Dan begrepen, dat er over hen gesproken werd.
Dan kroop zo dicht mogelijk tegen het lichaam van de
jager, zijn ene poot vertrouwelijk en liefkozend op diens
benen leggend.
Grootvader Hari krabde even zijn schedel. Daarop vroeg
hij: „Was het daarginds een grote nederzetting, Eko?"
,Neen, er stonden daar maar twee hutten; in ieder
woonde een familie. Ik heb er ook een hut gebouwd
en woon daarin met zeven honden."
Grootmoeder sloeg van verbazing en niet zonder afgrijzen haar handen in de lucht. „Met zeven wolven! Jongen, op een dag verscheuren ze je.
Eko richtte zich nu tot Hari. ,,Ze willen daarginds
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graag meer mensen hebben. Zou deze stam er niet naar
toe willen gaan, Hari?"
De oude man krabde weer heftig zijn grijze kop. Hij
dacht zwaar na. ,,Ik weet het niet, Eko. Het zijn hier
sufferds. Toen het koud was en er veel sneeuw lag, zijn
we hier haast verhongerd en toch blijven ze maar aan
deze plas hangen...... maar neen, wij kunnen zover niet
trekken. Ik ben oud en mijn vrouw is oud en Elling
loopt zo moeilijk ...... en dan nog over een grote rivier
zwemmen... en de anderen, ik weet het niet."
,,Ik wil graag met je mee, Eko", zei Ising geestdriftig.
Maar grootmoeder viel fel uit: „En dan je grootvader
en grootmoeder hier maar laten verhongeren."
Eko bracht snel het gesprek op een ander onderwerp
en Ising vluchtte uit de hut. ,,Ik ga Gerling en Baro
halen."
Een ogenblik later kwam hij terug met zijn beide vrienden. Deze hadden ook eerst meer aandacht voor de honden dan bij de jager. Met grote ogen keken ze naar
Or en Dan. Eko zag hun verbazing en glimlachte. ,,Weest
niet bang, jongens, ze zien wel, dat jullie ook mijn vrienden zijt."
,,Wat fijn, dat ge weer terug zijt, Eko", riep Gerling
uit. ,,Wij hebben altijd al gezegd, dat ge zoudt terugkeren, maar Else zei dan, dat ge hier nooit weer zoudt
terug komen."
,Je weet niet wat je zegt, Hari," zeide grootmoeder.
Oude Hari mompelde: ,,Vrouwen hebben het altijd mis."
,Maar vrouwen zeggen vaak iets, wat ze niet menen,
en zo is het ook met Else."
Eko moest nu ook aan Gerling en Baro verslag doen
van hetgeen hij na zijn vertrek van hier had beleefd.
Toen de knapen uitgevraagd waren, stelde Baro voor:
,,Het regent niet meer, Eko, zullen we naar buiten gaan?
We kunnen de honden dan beter zien."
,Eerst iets eten," meende grootmoeder.
,,Dat is goed, grootmoeder, maar voor de honden heb
ik nog wel iets." De jager deelde zijn viervoeters vlees
uit van de voorraad, die hij nog bezat. Hij sneed het
eerst in kleine stukjes, die hij hen van zijn hand deed
opeten. De anderen zagen met belangstelling toe, maar
grootmoeder schudde bedenkelijk met het hoofd.
De jager verliet met de knapen de woning. Or en Dan
volgden. Ze wandelden langs de verzameling hutten. Uit
alle kwamen nu mensen naar buiten om het wonder der
grijze dieren te aanschouwen. Ook Udo en zijn vrouw
kwamen kijken. Eko's ogen zochten Else, maar hij kon
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haar niet ontdekken. Zij was er toch ook niet onbekend
mee, dat hij hier was gearriveerd.
De knapen drongen er op aan om reeds de volgende
dag met de jager op jacht te gaan, maar deze zeide,
dat hij eerst een paar dagen wilde uitrusten.
Toen men zich in de hut van Hari in de avond ter
ruste ging begeven, vroeg grootmoeder, waar nu de honden bleven. Eko antwoordde haar, dat deze naast hem
gingen liggen slapen. De oude vrouw schudde weer haar
hoofd. Ising riep daarentegen: „Grootmoeder, wees niet
bang, het zijn zulke goede dieren." En om te laten zien
hoe bevriend hij al met de dieren was geworden, sloeg
haar kleinzoon zijn armen om de hals van Or.
Eko kon deze avond de slaap weer niet goed vatten.
Hij had deze dag in grote spanningen geleefd. Bij het
zien van de zesde hut was er diepe neerslachtigheid over
hem gekomen; toen hij van grootmoeder had vernomen,
dat Erno een dochter van Ludo tot vrouw had genomen
was alle somberheid echter ineens van hem afgevallen
en was het alsof het leven weer in alles licht voor hem
was geworden. Maar daarna had hij gehoord, dat Else
overtuigd was geweest, dat hij nimmermeer zou terugkeren. En zo straks toen alle mensen nieuwsgierig waren
komen toelopen om de honden te gaan zien, was het
meisje in de hut gebleven, wat beduidde dit?
Voorheen zocht Else hem zo vaak op; toen hij met
zijn gewonde been moest rusten, elite dag. Was ze verstoord op hem, dat hij was weggegaan? Maar waarom
was ze indertijd dan niet duidelijker geweest? Hij, Eko,
had toen niet anders kunnen concluderen, dan dat zij
nimmer zijn vrouw zou worden. En toen hij vertrokken
was, had het meisje aan Eko gezegd, dat hij maar
een ander als zijn vrouw moest nemen. De jager begreep
er niets meer van. Maar had grootmoeder niet gezegd,
dat een vrouw vaak heel iets anders zeide dan ze bedoelde?
Intussen, Eko wilde zo spoedig mogelijk weten, wat de
houding van het meisje eigenlijk betekende. Hij wilde met
haar spreken en hij zou er morgen de gehele dag op
letten, wanneer ze zich naar de plas begaf om water
te halen.
De volgende dag reeds vroeg ging Eko wandelen met
Or en Dan en hield daarbij steeds de plas in het oog.
Toen de zon hoger aan de hemel was geklommen, ging
hij op een luw en warm plaatsje aan de rand van het
water zitten. De honden namen een bad en gingen daarop bij hem liggen.
Eko had nog slechts een korte tijd aan de plas ver121

en vreugdeloos haar leven zonder hem was geworden.
En ze was steeds beducht geweest, dat hij op de jacht
zou omkomen, omdat hij nu alle voorzichtigheid uit het
oog zou verliezen en dat zou dan haar schuld zijn geweest. Het meisje had eerst aan haar vader gezegd, dat
ze nimmer de vrouw van Erno wilde worden; deze had
geen antwoord gegeven. Daarop had ze Erno gezegd, dat
hij een andere vrouw moest zoeken. Deze had na een
heftig protest toch in haar afwijzing berust, omdat hij
wel inzag, dat haar besluit vast stond. Hij had toen een
hut gebouwd voor zich en een dochter van Ludo.
Else besloot haar relaas met: ,,Het is een zeer treurige tijd voor mij geweest, Eko. Ik had geen eetlust
meer, ik had nergens vreugde meer in ...... Zijt ge erg
boos op mij, Eko?"
Als antwoord op deze vraag trok de jager het meisje
naar zich toe; eindelijk mocht hij haar in zijn armen
nemen en hij maakte daarvan flink gebruik.
Lange tijd bleven ze ronddwalen; twee gelukkige mensen, voor wie de wereld weer licht en kleur vertoonde,
die weer vol vertrouwen blikten in een toekomst, vol
van schone beloften.
Het meisje, dat een zo moeilijk en neerdrukkend half
jaar had doorworsteld, was thans een en al levenslust.
Ze stoeide met de beide honden, die onmiddellijk voelden, dat ze in haar een vriendin hadden gevonden.
Toen de beide gelukkige mensen zich eindelijk herinnerden, dat ze niet alleen op de wereld waren en de nederzetting weer opzochten, begaf Eko zich met het meisje
naar haar woning. Ze vonden alleen Else's moeder in
de hut. Nadat Eko deze had begroet, zeide het meisje:
,Moeder, ik ga de vrouw van Eko worden."
De vrouw des huizes zag de beide jongelieden eens
aan, glimlachte even en antwoordde: ,,Dat verwondert me
niet."
,,Gij vindt het toch goed, moeder?" vroeg het meisje
en het scheen alsof er toch nog enige angst in haar
stem was.
,Ik wel, Else. Maar ik weet natuurlijk niet of vader
het ook goed vindt."
Else scheen daarvan wel overtuigd, want opgeruimd
sprak ze: „Die vindt het ook vast goed. En ik ga met
Eko naar de andere nederzetting. Hij wil dat allen hier
met hem daar heen gaan. Het is daar veel beter en
mooier dan hier, moeder."
,,Daar zullen de mannen over moeten beslissen, Else."
,,Waar is vader?" informeerde het meisje.
,,Hij is met je broers op de jacht gegaan." En zich

toefd, toen hij Else met een aarden pot naar het water zag gaan. Onmiddellijk stond hij nu op en gevolgd
door de beide grijze dieren, spoedde hij zich naar het
meisje. Else zag hem naderen, toen ze water had geschept. Ze zette de pot naast zich op de bodem en wachtte
hem af.
Was het werkelijk zo, of was het verbeelding van de
jager, dat het meisje er bleek en mager uitzag, vergeleken bij enige maanden geleden? Ook leek het de jonge
man, dat er in haar trekken een matheid en lusteloosheid lag. Else zag, zonder een spier in haar gezicht te
vertrekken, naar de honden; ze toonde daarvoor niet de
minste angst.
Eko stond nu voor het meisje en zei zacht: Else!"
Ze sloeg haar ogen naar hem op en antwoordde met
een nauwelijks hoorbaar: , ,Ja, Eko?"
,Else. ik meen dat we eens kalm met elkaar moeten spreken. Hebben we elkaar indertijd wel goed begrepen?"
,,Ik weet het niet, Eko."
De jonge man vervolgde: ,,Else, ik ben weer teruggekomen; het was het verlangen in mij om jou weer te
ontmoeten, dat mij dreef ...... Else, ge ontvlucht mij toch
niet?"
De jonge vrouw vocht tegen de tranen, die in haar
ogen opwelden en die ze poogde te keren. Zij wendde
de blik af.
Een ogenblik heerste er stilzwijgen tussen de beiden.
Toen zei de jager: ,,Else, misschien kunnen we elkaar
nu beter begrijpen."
Het meisje nam de met water gevulde pot op en sprak:
,.Wacht hier op mij." Toen Else het water in de hut
had gebracht, keerde ze weer naar de jager terug en
samen wandelden ze nu naar de vlakte.
Onder het lopen vertelde Eko zijn gezellin, waar hij na
zijn vertrek van hier terecht was gekomen en van zijn
verblijf in de kleine nederzetting daarginder. Lang was
zijn verhaal, want hij vertelde ook van zijn grote verlangen naar haar en van de hoop en vrees, waarin hij
de vorige dag had verkeerd.
Toen hij zijn verhaal had geëindigd, biechtte Else hem
met een bios op haar wangen en vochtige ogen, dat ze
altijd van hem had gehouden, vanaf het eerste ogenblik,
dat ze met hem in aanraking was gekomen, reeds vanaf
de dag, toen hij als een moede zwerver bij hen in de
hut was verschenen. Ze had wel geweigerd om met hem
weg te trekken, maar toen hij eensklaps de nederzetting had verlaten, had ze pas goed gevoeld, hoe arm
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tot Eko wendende, zeide Udo's vrouw: _Wat heb je daar
toch vreemde dieren bij je, Eko. Doen ze geen kwaad?
Gerling en Baro hebben er al veel van verteld. Ze zeggen dat je ze mee op jacht neemt."
,,Of ze kwaad zijn?" antwoordde de jager. ,,Neen, niet
op mensen, alleen op roofwild. Ze zijn onze trouwe helpers op de jacht. Is het niet waar, Or en Dan?"
De beide honden zagen hun meester oplettend aan, nu
hij hen toesprak, drukten zich tegen hem aan en zwiepten met hun ruige staarten.
,,Ik geloof, dat ze je verstaan," zei Else.
,,Dat doen ze ook. Als ik met hen in het veld ben,
spreek ik geregeld met ze,"
De jager sprak af, dat hij straks, zodra Udo terug zou
zijn, met deze zou komen spreken over een verhuizing
van de stam of een deel ervan, en begaf zich naar de
hut van Hari. De oude man hurkte tegen zijn hut en
koesterde zich in het zonnetje. Alleen grootmoeder bevond zich in de woning.
Eko liep op de oude vrouw toe, vatte haar bij haar
pezige, groezelige handen en fluisterde haar toe: ,,Else
wordt mijn vrouw, grootmoeder!"
Het oude mens lachte en sprak: ,,Ik had je dit toch
al gezegd, jongen...... ik ben blij....... ze zal een goede
vrouw voor je zijn."
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HOOFDSTUK XIV

Verhuizing
Die avond zat Eko geruime tijd in het vage licht van
het haardvuur in de hut van Udo met deze van gedachten te wisselen. De hoofdman had er geen bezwaar tegen,
dat Else zijn vrouw zou worden. Wel vond hij het minder aangenaam, dat ze dan met de jager ging vertrekken.
Eko vertelde Udo daarop van de kleine nederzetting,
waar hij enige maanden had gewoond; hoe mooi deze
was gelegen en hoe wildrijk de streek daar was. Van
de wens van de beide mannen daar, Ulk en Bern, dat
hij zou terugkeren en dan vele anderen zou medenemen. En Eko zeide, dat Udo's stam toch zou moeten
verhuizen, omdat het gebied hier steeds wildarmer werd
en de plas volgens Elling al zo goed als dood gevist
was.
De hoofdman scheen wel oren te hebben voor Eko's
voorstel, maar hij wilde nog precies weten, hoe ver de
andere nederzetting van de zijne verwijderd was en of
de tocht daarheen ook moeilijk was.
De jager lichtte hem in. Een bezwaar was, dat men
over een rivier moest trekken; deze was wel breed, maar
gelukkig niet diep.
De hoofdman beloofde de jager, dat hij de volgende
dag deze zaak met de andere mannen zou bespreken.
De nacht was nog nauwelijks voorbij en de zonneschijt
was nog maar half aan de einder zichtbaar, toen Gerling en Baro, beladen met hun wapentuig, de hut van
Hari kwamen binnenstappen.
De oude man bij het vuur zeide: „Ge zijt vroeg, jongens, maar ik mag dit wel. Toen ik nog jong was, kon
ik ook niet in de nederzetting blijven. Ik was altijd in
het veld. Ik ben nu oud, maar de meeste mannen hier
zijn sufkoppen geworden."
Eko en Ising zochten nu .ok hun wapens op. Or en
Dan, die de toebereidselen zagen en direct begrepen had-
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geroepen. Ook Hari en Elling bevonden zich in de hut
van Udo.
Grootmoeder deelde vlees en warme soep rond en de
jongens bespraken nog eens de jachtgebeurtenissen van
de dag.
,,Ge behoeft nu niet meer zuinig te zijn met het vlees,
grootmoeder," zei Ising. „Eko is nog maar pas weer
hier en nu hebben we al weer voor vele dagen voorraad."
,,Ja, jongen, ik wilde dat Eko maar helemaal hier
bleef. Hij kan hier toch ook een woning bouwen voor
Else."
,,Dat gaat niet, grootmoeder," antwoordde de jager, ,,ik
heb de mannen daarginder beloofd, dat ik terug zou komen. En het wild raakt hier op; we zijn vandaag erg
gelukkig geweest met de jacht. Neen, grootmoeder, de
hele stam hier moet met me meegaan."
De oude vrouw schudde haar hoofd. ,,Hoe zal een oud
mens als ik vele dagen achtereen lopen?"
,We trekken heel langzaam, grootmoeder, en we nemen vaak rust."
,,Zo, maar dan moeten we nog meer dagen reizen.
En ge hebt gezegd, dat we ook over een brede rivier
moeten gaan. Brr, dat koude water ------ ja, toen ik nog
jong was, heel, heel lang geleden, toen kon ik ook zwemmen...... maar toen ben ik Hari's vrouw geworden en
ik heb toen nooit meer gezwommen, ik ben bang voor
water..
Eko kon niet nalaten te glimlachen. Hij kende grootmoeders watervrees, maar begreep niet recht wat die nu
eigenlijk had uit te staan met de omstandigheid, dat zij
de vrouw van Hari was geworden.
Er werd enig gestommel buiten de hut gehoord. Or en
Dan staken de kop op en begonnen te brommen. Eko
suste hen.
,,Daar komen ze," zei Ising.
Hari en Elling traden de hut binnen. De oude man
ging direct weer op zijn oude plaats bij het vuur hurken.
,Gaan we met Eko mee, grootvader?" vroeg Ising gespannen.
,,Stil, jongen," vermaande grootmoeder. , ,Hari zal alles
wel vertellen."
Allen zwegen en wachtten in grote spanning af, wat
de oude man zou zeggen. Deze krabde zich eerst eens
goed het hoofd voor hij van wal stak. Hij scheen zijn
af te steken rede eerst wat te ordenen.
Eindelijk begon de grijskop. ,,Neen, het gaat niet, neen

den, wat hun kameraden voor plannen hadden, dansten
uitgelaten rond, dan weer in en dan weer buiten de hut.
Oude Hari zag de drukte aan, krabde zijn kop en mompelde: „Ik wou, dat ik ook nog jong was en dan met
die dieren kon gaan jagen. Wat zou ik veel schieten...
o, ik was zo'n beste schutter..."
,,Je hebt je tijd gehad, Hari", merkte zijn vrouw op,
,maar toen je nog jong was, kwam je vaak thuis zonder een enkel beest."
Hari glimlachte medelijdend. ,,Wat weet een vrouw nu
van de jacht!"
De jeugdige jagerstroep begaf zich naar buiten en marcheerde in vlug tempo over het veld. Trots liepen Ising,
Gerling en Baro, trots, dat ze weer met Eko, die ze
verafgoodden, over de vlakte en door het bos konden
gaan en dan nog wel met die beide grijze, geheimzinnige dieren in hun gezelschap. Or en Dan liepen in het
rond, de neus over de grond. Eko liet ze even uitlopen;
aanstonds als er meer kans zou zijn op wild, zou hij
hun een plaats aanwijzen in de rij, die ze dan naast
elkaar zouden vormen.
Eko gaf zijn jonge vrienden aanwijzingen; ze moesten
in het bijzonder letten op de gedragingen van de honden.
Het werd voor de jeugdige jagers een buitengewone
dag, dank zij de medewerking van Or en Dan. Ze waren verbluft over de scherpzinnigheid van deze helpers.
De buit bestond uit een drietal hazen, enige vogels, een
ree en een ever, toen het gezelschap de terugweg aanvaardde.
Baro had onderweg aan Eko verteld, dat hij reeds wist,
dat Else met hem naar de andere nederzetting zou verhuizen. En met beslistheid had hij er aan toegevoegd:
,,Maar Gerling en ik gaan dan ook met je mee, hoor!"
De jager had geantwoord, dat het hem zou verheugen, als dat het geval zou zijn.
Direct na de terugkomst van de jagers in de nederzetting, werd het wild verdeeld. De gezinnen van Hari
en Udo zouden ieder eerlijk de helft van het hert en
het varken ontvangen.
De jagers trokken zich, toen het begon donker te worden, allen terug in de hut van Hari. Gerling en Baro
hadden op dat ogenblik geen andere plaats, daar er in
hun woning een beraadslaging plaats had van de mannen van de stam. Deze bespraken het voorstel van Eko
om met hem mee te trekken naar de nederzetting over
de rivier. De hoofdman had daarvoor de mannen bijeen126
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het gaat niet... ik ben oud en mijn vrouw is oud......
en Elling is kreupel..."
,,Maar ik ben niet oud en ik ben niet kreupel," riep
de teleurgestelde Ising.
,,Jongen, laat grootvader toch vertellen," maande weer
grootmoeder. ,,Als verstandige mannen spreken, behoren
jongens te zwijgen."
Hari vatte de draad van zijn verhaal weer op. ,,Neen,
het gaat niet... het is te ver weg... dat zeiden Rad.in
en Odo en Ludo en Erno ook..."
,,Gaat er dan niemand met me mee?" informeerde
nu Eko enigszins bezorgd.
,,Ja, Udo gaat mee en zijn vrouw en kinderen......ja,
en de oudste zoon Ferri neemt een dochter van Odo mee,
die zijn vrouw wordt. ...neen, het gaat met . .ik wou, dat
ik nog jong was en dan met die honden......neen, het
gaat niet, Elling is kreupel..."
De stem van de oude man verzwakte en zijn woorden gingen over in een onverstaanbaar gemummel. Gerling en Baro waren intussen verheugd naar eigen huis
gesneld, toen ze hadden gehoord, dat hun familie met
de jager mee zou trekken.
Er werd in de hut van Hari die avond niet veel meer
gesproken. De oude man had naar zijn mening uitvoerig
verslag gedaan van het verhandelde van die middag, Elling was even zwijgzaam als anders en Ising zat met
een nijdig en verdrietig gezicht voor zich uit te staren.
Na een poos ging de jongen zich met de honden bemoeien, om dan ineens uit te roepen: ,,En toch ga ik ook
mee!"
Grootmoeder wierp de knaap een verwijtende en bestraffende blik toe en oude Hari zei: ,,Ga slapen."
Eko dacht er die avond eens ernstig over na of er
toch geen mogelijkheid bestond om het gezin van Hari
mede te nemen. Maar die mogelijkheid liet zich voor hem
niet zien; de af te leggen afstand zou voor de oudjes
een groot, vrijwel onoverkomelijk bezwaar zijn. Ook de
rivier zou voor hen een grote hinderpaal zijn, maar die
was niet onoverwinnelijk, meende de jager. Men zou toch
met aaneengekoppelde boomstammen het water kunnen
oversteken. En dan was er nog een middel, hoewel dit
zeer veel arbeid vooruit vroeg. Die middag had Eko een
paar kinderen aan de plas zien spelen met een uitgehold stuk hout, dat ze op het water lieten drijven. En
toen was er bij hem de gedachte opgekomen, dat een
uitgeholde boomstam zeker een paar mensen zou kunnen
dragen, die dan op een gemakkelijke manier een rivier
zouden kunnen oversteken.
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Zo graag zou de jager ook Ising hebben meegenomen,
maar hij vond, dat het niet aanging deze bij zijn vader en grootouders weg te halen.
De volgende dag zocht Eko het stamhoofd op, dat hem
iets uitvoeriger verslag deed dan Hari het had gedaan,
van de besprekingen van de verzamelde mannen over een
verhuizing. Udo zeide, dat Radin en Erno er blijkbaar iets op tegen hadden om met hem en de jager
weg te trekken. Maar hij, Udo, ging mee met zijn hele
gezin en ook Mira, die de vrouw zou worden van Ferri,
ging mee trekken.
De beide mannen besloten, dat de reis een aanvang
zou nemen, zodra de maan een gunstige stand aan de
hemel kreeg.
Eko was zeer tevreden. De groep, die met hem naar
Ulk en Bern zou gaan, vormde een welkome aanvulling
voor de kleine nederzetting aan de plas. Ook Else was
zeer in haar schik met de beslissing van haar vader en
Ferri. Deze dag maakten de beide gelukkige jonge mensen weer een grote wandeling. Eko droeg zijn wapens
hij zich, maar het scheen, dat hij niet eens een haas
zag, die enkele schreden voor hem opsprong. Or en Dan
begrepen er niemendal van. Op sommige dagen schoot
hun baas op alles, wat hem voor de boog kwam en
dan weer, zoals nu, liet hij alle dieren rustig lopen.
De dag naderde, waarop men zou opbreken. De avond
daarvoor zei Ising met bedrukte stem tot de jager: ,,Ik
mag niet met je mee, Eko?"
Eko had werkelijk medelijden met de knaap, maar hij
kon toch ook niets aan het geval veranderen. Hij antwoordde: ,,Wie zou dan voor de oude mensen moeten
zorgen, Ising?"
,,Maar kan ik dat dan?"
,,Ising, jongen, het spijt me heel erg, maar je begrijpt toch wel, dat ik er ook niets aan kan doen."
,,En toch ga ik mee, Eko!" sprak de knaap op beslise toon.
De jager zag zijn jonge vriend eens aan en hij haalde de schouders op. Dit geval deed hem pijn.
In de loop van de avond voegde Ising ook zijn grootmoeder toe: ,,En toch ga ik met Eko mee!"
,,Je bent een dwaas!" sprak de oude vrouw.
Vervolgens fluisterde de jongen zijn grootvader in het
oor: „En toch ga ik met Eko mee!"
Hari wendde zijn grijze kop naar zijn kleinzoon en hij
zei eenvoudig: ,,Zo." Herinnerde hij zich zijn jonge jaren, toen ook hij nog onstuimig bloed bezat?
De zon stond al hoog aan de hemel, toen de volgen
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de dag de vrouwen en mannen klaar stonden, die deel
uitmaakten van de karavaan, die zich naar de nederzetting zo ver weg zou begeven. Vele uren hadden de
voorbereidingen in beslag genomen; de vrouwen hadden
ten slotte nog zoveel te regelen. Zoveel mogelijk vellen
en bont werden meegenomen, want vooral de leden van
het zwakke geslacht wilden zich in koude of regenachtige
nachten zo goed en zo warm mogelijk kunnen toedekken.
Een flinke hoeveelheid gedroogd vlees werd tevens meegenomen, hoewel Eko had verzekerd, dat hij onderweg wel
voor voldoende vers vlees zou zorgen.
Eindelijk was het ogenblik aangebroken, dat de vertrekkenden afscheid namen van hen, die achterbleven in
de oude nederzetting, verwanten en vrienden Eko groette de meesten vluchtig; met Hari, grootmoeder en El.
ling sprak hij nog vele woorden, voordat hij hen verliet. Daar schoot hem te binnen, dat hij van Ising nog
geen afscheid had genomen, maar hij zag de knaap niet.
,,Waar is Ising, Hari?"
,,Ik weet het niet."
,,Hij is vanmorgen met zijn wapens uitgetrokken," zeide
grootmoeder.
,,Maar hij wist toch immers wel, dat wij vandaag zouden wegtrekken," sprak de jager.
,,Hij wist dit precies, maar hij was slecht te spreken,
omdat hij niet mee mocht," zeide grootmoeder.
,Daarom zal hij op jacht zijn gegaan," meende Eko.
,HtJ hoefde er dan niet bij tegenwoordig te zijn, als
wij afscheid zouden nemen."
Een korte tijd later bewoog zich de kleine kolonne over
de vlakte; drie vrouwen, drie mannen, twee jongens en
twee honden. Dan en Or renden uitgelaten rond de trekkende groep. Voelden zij dat men op weg was naar de
woonplaats in het meertje en naar Si en de andere rasgenoten?
De drie vrouwen gaven de pas aan; men wilde voorkomen, dat deze door een te snelle mars te erg vermoeid zouden worden. ,,Dan maar liever een paar dagen langer over de reis doen," meende Udo.
De tocht duurde dan ook twee dagen langer dan Eko
over de afstand had gedaan, voor men aan de rivier
kwam. Maar men had vele en lange rustpozen gehouden. Eko had woord gehouden; hij en de jongens hadden
onderweg voor voldoende wild gezorgd. In de rustpozen
hadden de drie met de honden de omgeving naar wild
afgezocht en ook tijdens het trekken zwermden ze naar
links en rechts uit op zoek naar buit.
Het was al laat in de namiddag toen de reizigers de
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rivier bereikten. De jager gaf de raad om een geschikte
plaats te zoeken om te overnachten. Men kon beter de
volgende dag de overtocht uitvoeren, oordeelde hij, omdat men op deze dag de nieuwe nederzetting toch niet
zou kunnen bereiken. Hij zou intussen met de knapen
de loop van de stroom een eind vervolgen, om te trachten een gemakkelijk doorwaadbare plaats te ontdekken.
Al vroeg in de morgen van de volgende dag stonden
de reisgenoten voor een ondiepe plaats in de stroom.
De jager liep eerst door het water, om te laten zien,
dat dit hem op de meest diepe plaats slechts even boven het middel reikte. Daarop kwam hij terug en ging
hilse halen; hij hielp het meisje bij haar gang door de
rivier. Hen volgden Udo en zijn vrouw, vervolgens Mira
en Ferri; Gerling en Baio sloten de stoet. Or en Dan
wisten niets beters te doen dan in deze tijd maar wat
heen en weer te zwemmen.
Toen men de andere oever besteeg, zeide Udo: ,,Gij
hebt waarheid gesproken, Eko, toen ge ons vertelde, dat
het geen bezwaar zou opleveren, om de rivier over te
steken."
Hlse antwoordde snel hierop: ,,Eko spreekt altijd waarheid, vader!"
De jager keek verlegen, maar wierp Else een dankbare blik toe.
De kleine kolonne zette nu dadelijk haar weg over de
vlakte voort; men wilde de eerste tijd in beweging blijven, omdat vooral de vrouwen koud waren geworden door
het bad en opdat de kleding vlugger zou drogen. Ongeveer met de hoogste zonnestand hoopte men de nieuwe
woonplaats te kunnen bereiken. Eko had de beide knapen opgedragen om fluitjes te snijden van wilgetwijgen,
want hij wilde onder de tonen der fluit zijn intocht in
de nederzetting van Ulk en Bern maken.
De reizigers hadden misschien duizend schreden de
rivier achter zich, toen ze in hun rug geschreeuw hoorden. De honden spitsten de oren. De mannen en vrouwen keken achterwaarts; vandaar moest het geschreeuw
komen. Ze zagen in de verte iemand naderen, die nogmaals iets riep. Nu snelden Or en Dan de gestalte tegemoet. De reizigers hadden halt gehouden en zagen dat
de honden de naderende bereikten en daarna uitgelaten
tegen hem opsprongen. Het drietal kwam nu snel dichterbij.
,,Wie is het, Eko? Het zal toch iemand uit de nederzetting moeten zijn," meende Udo.
,,Neen, het is Ulk niet en het is Bern niet en ook is
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,,Je vader en grootvader zullen je nu zoeken," meende
Udo.
De knaap antwoordde niet direct. Zijn gezicht stond
ernstig. ,,Misschien, Udo. Ik heb hieraan vooruit ook wel
gedacht en daarom heb ik meer dan eenmaal aan grootvader en grootmoeder gezegd, dat ik toch met Eko mee
zou gaan."
Maar kan je vader voor eten zorgen? Hij kan slecht
lopen," vroeg Udo.
Een lach kwam op Isings gezicht, toen hij antwoordde: ,,Maar zou ik dat kunnen doen? Vader kan toch vissen en strikken zetten voor hazen en reeën en hij kan
ook vogels schieten ...... maar grootvader zegt altijd, dat
de mensen in onze nederzetting lui zijn."
,,En wij gaan samen de oude Hari en grootmoeder
eens opzoeken, als de lange dagen er zijn, Ising en we
brengen hen dan veel vlees", zeide nu Eko.
Gerling gaf een wilgenfluitje aan zijn vriend. „We zijn
thans dicht bij onze nieuwe woonplaats en als we daar
aankomen, gaan we fluiten!"
De kolonne marcheerde weer verder. Nog eenmaal werd
een rustpauze gehouden en daarna zou de laatste etappe
worden afgelegd.
Or en Dan werden reeds onrustig. Ze begonnen thans
blijkbaar zeer naar de nederzetting in het water te verlangen. Toen de reizigers zich op weg hadden begeven,
om het laatste deel van de tocht af te leggen, moest
Eko hen telkens manen om zich kalm te houden en bij
de troep te blijven.
Daar verrees voor de ogen der trekkers de bosgordel,
waarbinnen zich de plas en de nieuwe woonplaats bevond.
Het bospad, dat naar de nederzetting van Ulk en Bern
voerde, was bereikt. Thans lieten de jongens de fluittonen klinken. Ze werden op enige afstand beantwoord
door een nijdig geblaf. Nu was er bij Or en Dan geen
houden meer aan. Onder een geblaf van vreugde stormden ze voor Eko en de anderen uit.
Nog even liepen de reizigers tussen bomen en struiken,
toen lichtte het voor hen op en daarna stonden ze voor
de in het zonnelicht blinkende plas, met op een eilandje
de hutten. En, evenals Eko indertijd, zo waren ook de
anderen een ogenblik zeer onder de indruk van het mooie
natuurtafereel daar voor hen.
Neen, de jager had niet overdreven, toen hij hen had
verteld, hoe fraai de ligging was van de kleine nederzetting hier.

het niet een der jongens...... Bij alle sterren aan de he
mei, ik geloof waarachtig, dat het Ising is."
Ja, nu zagen de anderen het ook: het was werkelijk
Ising.
Zo snel nij kon kwam de knaap aangedraafd, geflankeerd door de beide honden. Gerling en Baro gingen hun
vriend afhalen.
Hijgend en van emotie op zijn benen trillend, bereikte Ising de anderen. ,,Wat ben ik blij, dat ik bij jullie
ben ...... o, zendt me niet weer terug!" kwam er hortend
en stotend uit zijn mond.
,,Neen, Ising, mijn jongen, we sturen je niet terug,"
troostte Eko zijn vriend. ,,Maar hoe hebt ge ons gevonden? Zijt ge ons steeds gevolgd?"
,,Ja, Eko, ik heb jullie steeds gevolgd, maar op een
grote afstand ...... neen, ik kon daar niet blijven, toen
jij ging vertrekken en toen Gerling en Baro meegingen..."
De tranen schoten de knaap in de ogen. Gerling en Baro
gingen bij hem staan. De eerste legde hem de hand
op de schouder als een teken van grote vriendschap en
Baro sprak: „We zijn blij, dat jij nu ook bij ons bent,
Ising."
,,Eenmaal was ik jullie kwijt geraakt. Wat was ik angstig: ik heb gezocht en gedraafd ...... de weg terug had
ik niet meer kunnen vinden
Else vroeg medelijdend aan de jeugdige zwerver of hij
ook honger had.
,,Wel wat. Else. .... ik heb deze dagen niet veel gegeten, ik kon niets buit maken; wat kan ik als Eko niet
bij mij is. Gretig nam de moede en hongerige knaap
het vlees aan, dat Else hem reikte.
,Laten we nu een tijdje gaan rusten, dan kan Ising
weer wat bijkomen," sprak Udo's vrouw, die wel had
opgemerkt, hoe vermoeid en afgemat de knaap er uitzag. Meteen ging ze in de heidestruiken zitten. De an
eren volgden haar voorbeeld.
Ising ging tussen zijn eten door met vertellen. ,,'s
Nachts dorst ik haast niet te slapen en overdag kon
ik niet slapen, omdat ik jullie dan kwijt zou raken. Ik
was 's nachts altijd bang, dat ik te lang zou slapen en
dat gij dan al weer afgereisd waart. Van roofdieren heb
ik geen last gehad .....eenmaal ging midden in de nacht
een heel groot beest aan mij voorbij..."
,,Wat voor dier was dat Ising?" vroeg Baro nieuwsgierig.
,,Ik weet het niet, het had ogen als stukjes gloeiende
houtskolen."
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HOOFDSTUK XV

Het bloed roept
Het waren Si en de andere honden, die Eko het eerst
begroetten. De overige leden van de troep werden door
hen besnuffeld en naar het scheen waardig gekeurd om
30k de omgeving te mogen betreden.
Spoedig kwamen ook Ulk en Bern met hun vrouwen
en kroost aangelopen; de kleinere kinderen zagen met
nieuwsgierige en verwonderde ogen de nieuwaangekomenen aan. Rudi en San sn1den naar Eko, die naast Else
liep. Ze grepen de jager vast en riepen: ,,Gelukkig, dat
ge terug zijt, Eko!" De jonge man en de jonge vrouw
glimlachten. „Ook hier heeft men dus naar je verlangd,
Eko," sprak het meisje.
Het was een kennismaken en begroeten over en weer.
Soms moest Eko een ogenblik als tolk optreden, want
het taaltje van Ulk en Bern verschilde nogal iets van
dat van Udo en zijn troep.
De beide huisvaders in de nederzetting toonden zich
zeer verheugd over de versterking, die de jager had meegebracht. Ze zagen, dat daarbij twee volwassen personen
waren en drie reeds flink opgeschoten knapen, die ook
op de jacht al veel zouden kunnen presteren.
De drie hutten waren vol, toen de nieuwaangekOmenen daarover verdeeld waren. De vrouwen kregen onderdak in de woningen van Ulk en Bern, terwijl de beide
mannen en de drie jongens voorlopig in Eko's hut zouden verblijven.
De jager merkte, dat de honden zijn afdeling in de
hut tijdens zijn afwezigheid flink hadden toegetakeld. Het
oude materiaal van de legersteden werd er daarom dadelijk uit verwijderd en met de jongensschare trok hij
er op uit om nieuw, fris materiaal er voor te halen.
Hij bemerkte, dat er een van de jongere honden ontbrak. Ulk vertelde hun, dat enkele dagen geleden een
stam hier langs was getrokken, op zoek naar een geschikte nieuwe woonplaats; deze had een der dieren ge135

kregen in ruil voor een paar bontvellen. De stam hier
hield er nog genoeg over, meende Ulk en Si was al
weer dragende.
In de avond van deze dag werd reeds besproken op
welke wijze men het eiland het gemakkelijkst zou kunnen vergroten. Er moest namelijk plaats gemaakt
worden voor een tweetal nieuwe hutten; een voor het
gezin van Udo en een voor Ferri en Mira. Nu het
huishouden van Udo met twee personen ging verminderen, zou Ising daarin opgenomen worden. Verder wilde
men nog een kleinere hut bouwen als verblijfplaats voor
de honden.
Else was opgetogen over de nieuwe woonplaats: ,,Ik
kan me nu goed begrijpen, dat je hier weer naar toe
wilde, Eko. Het is hier zo mooi en stil op het water
tussen al die bomen en struiken. Me dunkt, hard waaien
kan het hier niet en er zal hier geen stuifzand in de
hutten dringen. Wat ben ik blij, dat ge weer teruggekomen bent om mij te halen", zei het meisje, terwijl ze
een gelukkige blik op de jager wierp.
Ook de andere nieuwe leden waren blij, dat ze Eko
gevolgd waren.
De mannen en knapen gingen nu met vereende krachten aan de arbeid om het eilandje te vergroten. Eerst
werd echter de brug er naar toe wat verbreed.
Eens was Eko alleen met Else in de hut. Het meisje
beschouwde met ontzag de aan de wand hangende berenhuid met haar vervaarlijke, dreigende kop. Ze sloeg haar
arm om de hals van de jager. ,,O, Eko, ik heb al gehoord, dat gij alleen dit verschrikkelijke beest hebt overweldigd. Hoe is het mogelijk! Maar weet ge wel, dat ge
mij indertijd hebt beloofd, dat ge voorzichtiger zoudt zijn
in het vervolg? Die belofte hebt ge dus niet gehouden."
Een glimlach kwam op het gezicht van de jager. ,,Hoor
eens, Else, toen ik dat beloofde, was ik nog gelukkig,
omdat ik meende, dat de dochter van Udo mijn vrouw
zou worden. Ik dacht toen, dat ik zuinig met mijn leven moest zijn. Maar ik trok weg, omdat de dochter
van Udo niet mijn vrouw kon worden, doch wel die van
een ander en toen hoefde ik niet meer zuinig op mijn
leven te zijn. Dat leven was mij onverschillig geworden,
ik zocht gevaren ........
,,Thans wordt Udo's dochter wel je vrouw, Eko," zei
het meisje zacht, ,,Mag ik er nu op rekenen, dat ge
voortaan de voorzichtigheid meer in acht zult nemen, of
moet ik angstig zijn, als ge op jacht zijt?"
,Bij alles wat ik voortaan doe, zal ik er aan denken,
dat in deze hut iemand woont, die ik liefheb en die
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mij liefheeft," antwoordde de jager ernstig en sloot het
meisje vast in zijn armen.
Het werk aan de uitbouw van het eiland was in een
paar dagen afgelopen. Daarop begon de stichting der
nieuwe hutten. Ook deze arbeid eiste geen lange tijd.
Toen de nieuwe hutten geheel klaar waren en ook het
gezin van Udo er een had betrokken, begaf Eko zich
naar de woning van het vroegere stamhoofd. Hij richtte
zich tot de vader en moeder van Else en zeide, dat
hij gaarne hun dochter tot vrouw zou hebben en dat
zij bereid was zijn vrouw te worden. Hij had een woning gereed om daarin met Else te wonen.
Udo antwoordde, dat hij aan zijn dochter toestemming
gaf de vrouw van de jager te worden.
Na deze eenvoudige plichtpleging stond het meisje direct op en met een gelukkige glimlach op haar gezicht
ging ze met de jonge man naa- hun gemeenschappelijke
woning. Diezelfde dag betrokken Perri en Mira de tweede nieuwe hut.
De dagen, die volgden, werden veel aan de jacht gewijd, want de voorraad vlees op het eiland was vrijwel
uitgeput. Udo bleef meest thuis met Uik en Bern en hij
wijdde zich mede aan de visvangst op het meertje. De
jagerstroep, die op sommige dagen bestond uit Eko en
Ferri, de vijf knapen en twee honden, zorgde dat er
spoedig weer een overvloed van vlees en vet was.
Eko was gelukkig, gelukkig met zijn vrouw en gelukkig met zijn vrije leven in de natuur en op het eiland.
Toch, toen hij eens dwalende was, aleen met zijn trouwe Or en Dan en hij met zijn beide viervoetige vrienden op een heiderug staande, naar het zuiden over de
vlakte blikte, - toen kwam er weer een sterk verlangen
in hem op naar zijn ouders, broers en zusters. Het was
de stem van het bloed, die daar sprak in zijn binnenste. 0, had hij nu maar een paard; hij zou zich op de
rug van het dier werpen en er mee over de vlakte daveren, de verlorenen opzoeken en zo mogelijk naar flier
brengen en een mooie woning voor ze bouwen.Zij zouden
zich nier spoedig thuis voelen en mede genieten van zijn
geluk.
De dagen gingen en Eko en zijn vrouw hadden het in
hun hut gerieflijk en netjes ingericht. Behalve met het
berenvel, waren de wanden met huiden van verschillende andere diersoorten behangen. Een gemakkelijke bank
van witte berkenstammetjes had de jager dicht aan het
haardvuur opgericht. In een hoek bevond zich een getimmerd rek, waarop Else het aarden en houten vaatwerk
bewaarde.
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Op een avond sprak de jonge vrouw tot haar man:
,Ge peinst hier of daar over, Eko."
De jager, die niets voor zijn vrouw verborg of verbergen wilde, knikte. ,,Dat doe ik ook, Else, en wel over
twee dingen. Telkenmale als ik een kudde paarden over
de vlakte zie draven, dan heb ik een heftig verlangen
om zo'n dier te vangen en gehoorzaam aan de mens
te doen worden gelijk Or en Dan. Ik ben overtuigd, dat
dit mogelijk zou zijn. Ik zou dan op de rug van het dier
over de vlakte kunnen draven."
De jonge vrouw was verbaasd. „Dat is wel een wat
vreemd verlangen, Eko. Maar is het vraagstuk zo moeilijk om daar zo zwaar over te peinzen? Ge gaat eenvoudig zo'n dier vangen."
,Alsof dat maar zo gaat. Aan een volwassen dier zou
ik niets hebben, dat is toch te onhandelbaar."
,,Tracht dan een jong dier buit te maken, Eko." De
jonge vrouw zag haar man onderzoekend aan en vervolgde: ,,Maar er is ook nog iets anders, waarover ge denkt."
De jager keek verwonderd. ,,Waarom meent ge dat?"
Een glimlach verscheen op het gelaat van Else. ,,Ik
geloof, dat ik je al aardig begin te kennen, Eko. Over
een paard alleen zoudt ge niet zo'n ernstig en peinzend
gezicht zetten."
,,Ge hebt gelijk, Else, en ik zal je vertellen wat er
meer is. Ik heb het plan met Ising binnenkort enkele
dagen weg te trekken, om diens vader, de oude Hari en
grootmoeder te bezoeken. Die hoeven dan niet meer in
angst en onrust te zitten over de jongen. En dan, dan
heb ik het plan om ook mijn eigen familie terug te
vinden. Zo gaarne zou ik ook die hier naar toe voeren."
Else's gezicht betrok. Zij legde haar hand op de schouder van haar man. ,,Eko, ik begrijp zeer goed, dat ge
naar je ouders verlangt. Ik zal je dan vele dagen moeten missen. Dit is echter niet zo erg, dat ik je daarom
zou willen terughouden, maar ge zult daarginder groot
gevaar lopen, ik zal zo angstig zijn, want gij betekent
alles voor me."
De jonge man nam - .ijn vrouw in de armen en kuste
haar.
,,Laat me met je mee gaan," zei Else smekend.
,,Hoort eens goed, Else. De afstand daar naar toe is
veel te groot voor je. En we zouden dan langzaam moeten trekken. Ising en ik lopen er maar enkele dagen
over. En wees gerust, ik zal zeer voorzichtig zijn. In
de nacht zal ik de hut van mijn ouders binnenkomen en
niemand zal ons kunnen overvallen, want Or en Dan gaan
met ons mee."
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Nog enige lijd spraken beide jonge mensen over Eko's
voornemen. Else begreep ten slotte, dat zij op de reis
voor haar man en Ising eigenlijk een belemmering zou
zijn. Ze voelde ook, dat ze zich moeilijk tegen Eko's plan
kon verzetten."
Het was een paar dagen later. De jager meende, dat
hij een middel had gevonden om een jong paard levend
buit te maken. Hij begaf zich naar de hut van zijn
schoonvader en vroeg deze of hij de huid van de eland,
die deze had meegenomen, mocht hebben. TJdo stond hem
die af, maar hij vroeg de jager, waarvoor hij deze wilde gebruiken; had die dan niet voldoende vellen?
,,Om er een lange, sterke riem uit te snijden, met een
strop aan het ene einde. Ik wil trachten daarmee wild
te vangen," antwoordde de schoonzoon.
,,Waarom wilt ge levende dieren hebben, Eko?"
De jager lachte geheimzinnig. , ,Dat hoop ik U later te
laten zien!"
Eko ging voor zijn hut zitten en zwoegde met vuurstenen messen om een lasso te snijden uit de stevige huid
van een eland. Het was een moeizaam werk, dat hem
enige messpanen kostte. Zijn vijf jonge kameraden-jagers
stonden met grote aandacht zijn werk gade te slaan. Hun
vriend was voor hen de man, die naar hun mening alles
kon en overal verstand van had. Zelfs zaten Or en Dan
en een derde hond in de kring rond de huidbewerker
zeer belangstellend naar Eko's werkzaamheid te kijken.
,,Eko, wat voer je uit?"
,,Ge ziet het toch, ik snijd een riem."
,,Ja, maar moet die zo breed en zo lang worden?"
,,Ja, heel lang."
,,Waarvoor wil je die gebruiken, Eko?"
,Dat vertel ik nog niet, maar zodra ik haar klaar
heb, ga ik ze proberen. Gaat dan met me mee, dan
kunt ge het zien."
Een paar uur later trokken Eko en de knapen en enkele honden over de vlakte. En nu begonnen de oefeningen in het lasso-werpen. De jeugdige jagers begrepen nu
wat voor doel hun vriend en leermeester met die riem
nastreefde.
Eko had ingezien, dat het graven van valkuilen voor
paarden geen resultaat zou afwerpen. Waar toch waren
de vaste paden, die door de steeds zwervende kudden
werden benut? Doch nu hij zich voorstelde om door middel van een lasso een jong paard buit te maken en proeven nam in het slingeren van de riem, kwam hij tot
de conclusie, dat dit ook verre van gemakkelijk was.
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Maar Eko was nu eenmaal een persoon, die volhield,
als hij zich iets had voorgenomen.
Dag na dag was hij nu met zijn riem in het veld;
langzamerhand kreeg hij handigheid om deze om het doel
te werpen. Het gelukte hem eindelijk om een ree te besluipen en het dier de lasso om de nek te slingeren.
Onmiddellijk werd de strop door de jager strak aangehaald. Het wild tekeer gaande en bijna gewurgd hert
werd door Eko en zijn vrienden snel overmeesterd. De
poten van het dier werden mei smallere riemen gebonden en daarop werd de buitgemaakte ree naar de nederzetting vervoerd. De jager wilde aan de mannen laten zien, hoe men door middel van een lasso dieren levend kon vangen.
Toen de lagers met hun buil arriveerden, liepen de
hutten leeg om de levende ree te bekijken, die nu als
een hulpeloos wezen op de bodem lag. Ook Else stond
in de kring der toeschouwers. Daar trof haar een smartelijke, angstige blik van het dier. Het was alsof die ogen
van de gebonden ree haar dringend om hulp smeekten.
,Eko, is dat dier van jou?" vroeg de jonge vrouw.
,,Ja", antwoordde de jager.
Else ging naast haar man staan en zei fluisterend:
,,Eko, de ree vraagt me iets. Wilt ge mij een groot genoegen doen, Eko? Geef het dier dan de vrijheid weer."
,,Jongens, houdt de honden een ogenblik vast," zei de
jager en hij knielde neer bij het dier. Hij verwijderde
de riemen om zijn poten. De ree sprong overeind, wankelde eerst nog een ogenblik, daar de riemen de bloedsstroom in de poten gedeeltelijk hadden afgekneld. Daarop
sprong het beest in de plas, richtte zich naar de oever
en was nu spoedig in de bosstrook verdwenen.
Verwonderd hadden de omstanders dit gebeuren gezien.
Ja, die Eko, hij was en bleef toch altijd wat zonderling.
Maar van zijn vrouw oogstte de jager een dankbare blik.
Het was nu midzomer en Eko meende, dat de tijd
was aangebroken om de tocht naar Hari en zijn ouders
te beginnen. Ising had aan Else verzekerd, dat hij ook de
tocht naar Eko's ouders zou meemaken en de jonge vrouw
was nu wat geruster geworden. Zij kende de verknochtheld van Ising aan haar man.
111k had aan Eko gevraagd, of deze behalve Or en
Dan nog geen tweetal honden wilde meenemen; hij kon
dan deze wegschenken aan oude Hari en de ouders van
Mira. Si had enige tijd geleden weer jongen geworpen, deze
keer een zestal en men kon ook van het goede te veel
rijgen, meende Ulk.
Mira kwam aan Eko twee kleine houten bekers bren140

gen. Deze waren door haar man vervaardigd en zij had
ze versierd met fijn snijwerk, strakke randen en rankwerk. Ze vroeg de jager of die ze aan haar ouders wilde overhandigen en hun er bij vertellen, dat ze het hier
zeer naar de zin had. De jager beloofde, dat hij aan haar
wensen zou voldoen.
Beladen met hun wapens en een flinke voorraad vlees,
Eko tevens met zijn lasso, die hij om de hals had hangen, stapten de beide jagers weer met hun veerkrachtige
gang over de schier eindeloze vlakten. Vier honden vergezelden hen.
Snel vorderden de beiden. Ze waren sterk en ze waren
gehard in het marcheren. Hoewel Eko zijn kameraad nog
steeds jongen noemde, was deze echter haast even groot,
krachtig en lenig geworden als zijn leermeester. Het geregeld zwerven in het veld had Ising snel tot een gehard
jongmens gemaakt. Overdag liepen de vrienden bijna onafgebroken door; ze dorsten 'S nachts gerust te gaan slapen, want de honden bleven wel waakzaam. ,,De honden
zijn het grootste geschenk, dat de mensen hebben ontvangen, Ising", zei de jager tot zijn metgezel, toen hij weer
eens dacht aan de moeilijke en zware tocht, die hij indertijd als eenzame door de onbekende wildernis had moeten maken.
Veel eerder dan ze hadden verwacht, kregen de beide
reizigers de nederzetting van Hari weer in zicht. De vorige dag hadden ze nogal enig jachtgeluk gehad en ze waren verheugd, dat ze grootvader en grootmoeder een flinke hoeveelheid vers vlees zouden kunnen aanbieden.
Oude Hari hurkte voor zijn hut en zijn blikken gingen
als gewoonlijk werktuigelijk over de vlakte. Het was prachtig weer en de zon stoofde heerlijk de oude knoken van
de grijsaard. Een paar mannen waren op de jacht getrokken; de vrouwen hingen meest buiten de hut te luieren; een aantal kinderen speelde in het warme zand der
verstuiving, andere stoeiden in de plas.
Daar werd Hari's opmerkzaamheid getrokken. De oude
ontwaakte uit zijn dromerij. Wat was dat daargings? Er
schenen twee mannen te naderen en dat was niets bijzonders. Maar om die mannen schenen dieren te dwarrelen
en dat moesten volgens de grijsaard dan wel honden zijn.
Hari tuurde en tuurde, zo scherp, dat de tranen hem uit
de ogen liepen. Ja, honden, het waren honden! De oude
man ging nu combineren: Ising; Ising, die zo plotseling
verdwenen was.
Luid riep Hari thans: ,,Vrouw!" Hij hoorde nog niets
van grootmoeder, die zich in de hut bevond. Harder nog
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riep hij aan zijn vrouw. Nu kwam grootmoeder naar buiten. ,,Wat is er, Hari?"
,,Wat komt daarginds?"
Grootmoeder hield de geopende hand boven de ogen en
ze staarde scherp in de haar aangeduide richting. Toen
sloeg ze zich van verbazing en blijdschap op de dijen en
ze riep: ,,Hari, het zijn Eko en Ising!"
,Ik meende het ook al," zeide haar echtgenoot kalm en
langzaam, terwijl hij opstond. , ,Ik ga ze tegemoet."
Ook de andere bewoners der nederzetting hadden de naderenden opgemerkt en stonden dezen nu nieuwsgierig op
te wachten.
Grootmoeder stond zenuwachtig bij de hut. Ziet, nu had
haar man de beide jagers bereikt. Ja, ja, ze waren het.
0, die Ising, die deugniet, om zijn grootouders en zijn
kreupele vader zo maar te verlaten. Waar leek dat op...
maar hij had toch ook vooruit al gezegd, dat hij met
Eko mee zou gaan ...... en wat had hij eigenlijk ook aan
haar en aan Hari en aan zijn vader, die toch ook niet
op jacht kon gaan. Hij hield toch zoveel van Eko, maar
zij ...elf vond dat ook zo'n beste jongen... Moest ze nu boos
zijn op hem en op Eko, of moest ze blij zijn?
Daar waren ze! Lachend liepen ze op grootmoeder toe
en deze, ze schreide dikke tranen van blijdschap en toen
Hari dit zag, toen werden ook diens ogen vochtig. Grootmoeder stak de jeugdige jagers ieder een van haar magere, bruine handen toe.
Ze gingen de hut binnen en Eko en Ising gooiden het
meegebrachte vlees op de bank van takken, die Eko indertijd had ineengetimmerd.
Elling, die zich met zijn vlot op de plas had bevonden,
had de algemene opschudding in de nederzetting opgemerkt
en een paar van de honden zien Lopen. Aanleiding genoeg
om zich met zijn boomstammen snel naar de oever te
begeven. Ook Elling vergat bij het binnentreden van de
hut om zijn zoon te bestraffen, al zou dit ook slechts
in wooicien zijn, voor diens weglopen. Ook hij was veel te
blij Ising weer te zien.
De beide jagers moesten nu vertellen, al maar vertellen.
Toen ze eindelijk meenden, al hun nieuws te hebben geloosd en daarom een stilte iitrad, zeide oude Hari laconiek: , ,Ik geef Ising groot gelijk, dat hij Eko achterna
is getrokken."
De vier honden renden wat heen en weer, in en uit de
hut. ,,Nou hebben jullie al vier van die wolven," zei grootmoeder, ,,hebt ge altijd eten voor ze?"
,,Grootmoeder," verbeterde haar kleinzoon, ,,onthoud
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dat toch; het zijn honden. 0, er is daar ginder eten genoeg
voor heel veel mensen en heel veel honden."
,,Wij laten hier twee van deze dieren, één voor jou, Hari
en één voor Odo. Of wil je er niet eentje hebben, Hari?"
vroeg Eko.
De oude man krabde zich op zijn hoofd, peinsde even
en was klaarblijkelijk van plan op de vraag van de jager
breedvoerig te antwoorden. Maar Elling was hem voor;
deze zeide: ,,Laat maar een van die honden bij ons, Eko."
De jager ging nu naar de woning van Odo. De huisheer
en zijn vrouw waren aanwezig en zodra de kinderen zagen,
dat Eko met zijn honden hun hut binnen ging, schoten ze
hem achterna. Alleen de oudste zoon was niet aanwezig.
,Ik kom even vertellen, dat Mira het heel best maakt
en dat ze zeer gelukkig is," begon Eko. ,,Ziet!" Hij haalde uit een soort van zak, die hij op zijn dierenhuid had
genaaid, de twee kleine houten bekers en overhandigde
die aan Odo's echtgenote. ,,Ferri heeft ze uit een stuk
hout gesneden en Mira heeft ze versierd; heel mooi, vind
ik."
,,Ach, die beste Mira. Vaak denk ik was ze nog maar
hier", zuchtte de vrouw. ,,Ze is zo ver van ons vandaan.
Maar ge zegt dat ze gelukkig is, ik geloof dit wel, want
ze hield veel van Ferri."
De jager vertelde nu, dat hij ook een hond voor hen had
meegebracht. Hij vroeg of ze die wilden hebben.
Odo antwoordde: ,,Graag" en zijn kinderen bleven een
luide juichkreet aan, zodra ze deze boodschap uit de mond
van de jager hoorden.
Lang nog bleef de jager toeven in de hut van de ouders
van Mira, want ook zij hielden niet op om hem met
vragen te bestormen.
Toen Eko de hut van Hari weer betrad, viel het hem
op, hoeveel zindelijker en ordelijker het was in de Woning, waarin Else de boel schoon hield en regelde dan in
die van de familie Hari. Het scheen hem toe, dat er na
zijn vertrek nimmermeer enige schoonmaak was gehouden
en dat dezelfde droge grassen, heidestruiken en verdere
materialen nog langs de wanden lagen, die hij met Ising
er indertijd had ingesjouwd. „'k Zal morgen de oude rommel eens opruimen," besloot Eko.
,Het eerste deel van de tocht is afgelegd. Eerst een
paar dagen hier uitrusten en dan gaan we het tweede,
moeilijker deel van de reis beginnen." Met deze gedachte
ging de jager die avond slapen.
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HOOFDSTUK XVI

In 't ouderhuis
Welgemoed stapten de beide jagers weer over de velden,
op weg naar de ouderlijke woning van Eko. Hun tocht
ging in zuidelijke richting. Or en Dan vergezelden hen,
gelijk ze reeds zo vaak hadden gedaan. Het was warm
zornerweer en bijna windstil. De beide jagers liepen bijna
ongekleed, doch nog stroomde het zweet hen van het gezicht.
Ising wist nu alles van Eko's verleden. Deze had hem
uitvoerig ingelicht. Ising wist ook, dat de tocht lang en
zwaar zou zijn, want de jager had hem verteld, dat hij
de vorige maal er acht dagen over had gedaan en dat
hij driemaal over een brede rivier had moeten zwemmen.
Daarenboven had Eko hem verzekerd, dat de onderneming
lang niet zonder gevaar zou zijn. Maar toen de jager hem
op het hart had gedrukt dit alles nog eens rustig te overwegen en hem zelfs aangeraden had om bij zijn grootouders
en zijn vader te blijven en af te wachten tot hij, Eko,
weer zou zijn teruggekeerd, toen had de trouwe vriend
eenvoudig gezegd: ,,Al gaat ge ook naar het einde der
wereld, Eko, ik ga met je mee."
Op de tweede dag ontdekten de reizigers een kudde
paarden. Er schenen ook jeugdige dieren bij te zijn. Maar
de troep liep op het kale veld; besluipen er van zou niet
mogelijk zijn. De zelfde dag ontmoette men nog een groep
van deze dieren en deze bevonden zich op een voor be
sluiping niet ongunstig terrein.
Ising zag zijn vriend vragend aan.
Deze antwoordde echter: ,,Neen, jongen, nu nog niet;
we zullen het alleen op de terugweg kunnen beproeven.
Zo'n gevangen dier zal eerst erg onhandelbaar zijn; het
zou ons op onze tocht grote last kunnen veroorzaken. En
hoe zouden we er de drie grote rivieren mee kunnen overkomen?"
Tegen de avond van deze dag kwamen de reizigers aan
de eerste rivier. Ising zag, dat deze heel wat meer be145

duidde dan de stroom tussen de nederzettingen van Hari en
Ulk.
,,We gaan hier overnachten, Ising; morgen gaan we over
het water zwemmen."
,Herkent ge nog de weg, Eko?"
,,Neen, maar ik weet, ik voel, dat we in de goede richting gaan. Maar herkennen van de weg? Neen, doch vergeet niet, dat ik meest in de nacht trok en daardoor geen
omgeving kon opnemen."
,,Het doet er ook weinig toe, als we niet precies dezelfde
weg gaan," meende Ising. „Het komt er maar op aan,
dat we bij de nederzetting terecht komen."
,,Zo is het. Als deze maar niet verplaatst is. Onze stam
ging zo vaak verhuizen."
,,Trok ze dan ver?"
,,Ver, zo heel ver niet, maar we weten dan natuurlijk
niet in welke richting ze is gegaan."
,,Zouden we geen spoor kunnen vinden?"
Eko peinsde een ogenblik. ,,Misschjen met behulp van
de honden."
Ze zochten een geschikte plaats om te slapen en deelden hun vlees voor het avondeten met Or en Dan. Daarop strekten ze hun vermoeide leden op de begroeide bodem, die ze bovendien met ruigte hadden bestrooid, uit.
Ook de beide honden gingen liggen om te slapen en zelfs
in hun slaap waakzaam te blijven.
Eko en zijn vriend stonden de volgende morgen al vroeg
aan de oever van de rivier. Ze liepen tot aan het stroombed. De jager zag, dat er veel gang was in het water. Hij vond dit voor zichzelf niet erg maar zou zijn
vriend de tocht over de rivier kunnen maken?
,,Durft ge het aan, Ising? Er is een sterke stroming in
het water."
De jongen antwoordde niet, maar lachte een weinig minachtend.
,,Vooruit dan maar," sprak de jager.
Eko bevestigde zo stevig mogelijk de wapens aan zijn
lichaam, doch zo dat deze onder het zwemmen geen belemmering konden zijn. Daarna hielp hij Ising bij het vastsjorren van boog en speren.
,Laat ons gaan," sprak hij daarop.
Naast elkaar liepen ze een eind dwars door het stroombed en gingen toen tot zwemmen over. Eko zorgde er
voor, dat hij in de onmiddellijke nabijheid van zijn vriend
bleef en hield deze nauwlettend in het oog. Naast hen zwommen Or en Dan.
Toen de zwemmers de overkant hadden bereikt en Or
en Dan het water uit hun pels schudden, kon Ising toch
146

niet nalaten om op te merken: ,,Dat was zwaar werk,
Eko."
,,Ja, jongen, ik weet het en ziet nu eens hoe ver we
met de stroom zijn weggedreven. We zijn in het water gestapt bij gindse doornstruik. Maar kom, laten we verder
gaan, onze kleding droogt dan sneller."
De vier vrienden vervolgden hun tocht.
,,Eko, hoe is het mogelijk, dat gij alleen, zonder honden
ook, deze grote reis hebt gemaakt. En ge hebt steeds in
de nacht gelopen?"
,,Ik dorst 's nachts niet te slapen om de beren en de
wolven."
,,Ge zijt dapper, Eko, ge durft alles. Ik geloof, dat ik het
niet alleen had durven wagen."
,,Hoho, jongen, maar ik moest toch wel," meende de
jager, ,,ik kon niet anders."
Enige ogenblikken zwegen beiden, toen zei Ising: ,,Ik
weet niet of uw ouders mee terug willen, Eko, maar ik
ben bang, dat de vrouwen niet over zulke rivieren zullen
kunnen zwemmen."
,,Daaraan heb ik ook al gedacht. Oudere vrouwen kunnen
het in geen geval. We zouden dan bij elke rivier een vlot
moeten maken." De jager zweeg even en vervolgde dan:
,Dat is geen gemakkelijk karwei en zo'n stel stammen is
erg onhandelbaar en zal heel ver met de stroom afdrijven.
Ik weet nog iets, Ising, een enkele boomstam uithollen, die
zal beter te hanteren zijn, maar we moeten daar betere werktuigen voor gebruiken......ik had al een proef willen nemen."
Zwijgend nu weer vervolgden de reizigers hun weg.
Toen het viertal de derde grote rivier was overgezwommen, hadden ze de laatste etappe van hun weg voor zich
liggen. Ze hadden geen gebrek aan vlees gehad, want het
land tussen de rivieren wemelde van wild. Werd daar nimmer door mensen gejaagd, zo hadden de beide jagers zich
afgevraagd.
Volgens Eko hadden ze veel sneller gereisd, dan hij indertijd had gedaan, wat Ising ook zeer begrijpelijk vond.
De jager had een plan in zijn hoofd, op welke wijze hij
in contact hoopte te komen met zijn ouders. Hij wilde in
de nacht naar de nederzetting sluipen en in de hut van zijn
ouders verschijnen. Wanneer de stam verhuisd mocht zijn,
zou er zich echter een grote moeilijkheid voordoen. Welke
van de woningen in de nieuwe nederzetting zou van zijn
familie zijn. Eko had geen onfeilbare oplossing voor dit
probleem gevonden, hij vertrouwde evenwel, dat hij die
zou vinden, zodra hij die nieuwe nederzetting zou hebben
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ontdekt. Het zou echter anders lopen, dan de jager zich
had voorgesteld.
De dag, volgende op die van de overtocht over de derde
rivier, riep Eko eensklaps uit: ,,Ising, nu herken ik het
landschap weer; hier heb ik wel gejaagd. We zijn nu nog
hoogstens een halve dag lopen van de nederzetting. We
moeten nu echter in een andere richting lopen; we zijn
van de kortste weg afgedwaald."
De jager wijzigde hun zuidelijke in een westelijke marsrichting.
,,Nu vooral goed uitkijken, Ising. Hier kunnen wel mensen ronddwalen van mijn oude stam."
,,Hoeveel hutten had die, Eko?"
,Toen ik wegging zes."
De beide vrienden liepen nu iets langzamer, over het
veld. Geen enkel menselijk wezen liet zich echter zien, hoezeer de beide mannen ook in alle richtingen speurden.
,,Ziet, Ising, in ginds bosje heb ik Alt neergeslagen. ,,De
jager wees naar een kleine bospartij aan hun rechterhand.
De jongen zei alleen: ,,Oh". Hij begreep, dat een verder ingaan op deze gebeurtenis pijnlijk voor zijn vriend
zou zijn.
Ze liepen langzaam door. De avond begon te vallen.
Toen ze een groter bosgebied passeerden, zeide de jager:
,,Komt, laten we hier wachten, totdat de nacht is ingevallen. We zijn nu dicht aan de nederzetting."
Gevolgd door de honden drongen ze nu een eind door
de struiken en gingen op mos en bladeren liggen. Ze gingen eten en deelden aan Or en Dan flinke stukken vlees
en been met vlees uit, zodat hun trouwe wakers lange
tijd iets hadden te knagen en knabbelen.
Toen het donker was geworden, sprak Eko: ,,Ising, ga
nu een poos slapen. Ik wek je wel, wanneer het tijd is
om verder te gaan."
,,Och, ik kan toch ook wel zo lang wakker blijven,"
meende deze.
,,Dat weet ik, Ising, maar het is toch te dwaas, dat
we beiden wakker blijven."
De jongen scheen dit ook in te zien en hij strekte zich
naast de honden. Zijn vermoeide lichaam putte na enkele
ogenblikken reeds weer krachten uit een diepe slaap.
Even voor middernacht wekte Eko zijn vriend. ,,Het is
tijd, Ising, we gaan."
Het was zeer donker; een regenlucht verhinderde maan
en sterren hun licht over de aarde te werpen. Ising begreep niet hoe het mogelijk was om in deze duisternis de
weg te vinden, maar Eko was met deze omgeving zeer
goed bekend en liep zonder enige weifeling door, recht op
148

het doel af. De jagers spraken geen woord en schier geluidloos was de gang van de vier in de donkere, stille
nacht.
Ze waren nu op slechts korte afstand de hutten genaderd. Ziet, daar doken uit het grijs der omgeving de silhouetten der woningen op. Nog even boog Eko zich over
naar zijn vriend en fluisterde: , ,Vooral stil!" Stevig omklemden beiden hun speer.
Ja, daar was de hut, waarin Eko met zijn ouders, zijn
broers en zusters had gewoond. Zo mogelijk nog geruislozer en zeer langzaam verplaatsen de jagers zich nu en
het scheen of Or en Dan de spanning voelden, waarin
hun meesters verkeerden; ze liepen direct achter hen.
Daar stond Eko voor de ingang van de hut van zijn
ouders en hij tuurde naar binnen. Maar de woning was donker en zwart in haar innerlijke. Geen brandend of smeulend haardvuur; sinds wanneer verwaarloosde men hier
het heilig vuur? De jager deed een stap naar binnen;
geen mens, niets, alleen een egale duisternis. Verder liep
hij in de hut, zocht overal in het rond en mompelde toen:
,,Verlaten! Ze zijn vertrokken."
De vrienden bezochten nu een paar andere hutten; gelijk
ze hadden verwacht, waren ook deze verlaten. Vervolgens
keerden ze terug naar de woning van Eko's tamilie. ,,Laat
ons hier blijven tot het weer dag is, Ising, zovele malen
heb ik gelegen tussen deze wanden."
De jonge mannen gooiden hun wapens en vleesvoorraad
van zich en strekten zich op de ruigte, die nog langs de
wand lag. Met Or en Dan wachtten ze tot de slaap zich
over hun moede leden zou ontfermen.
Het was al weer flink dag, toen de vrienden ontwaakten
en zich naar buiten begaven.
,,Het wordt nu moeilijker, Ising," sprak de jager. ,,We
zullen eerst de nieuwe woonplaats moeten opsporen en dan
proberen uit te vinden, welke van de hutten die van mijn
ouders is. Ze zijn hier vermoedelijk pas na net barre getijde van deze plaats vertrokken, want de hutten zien er
nog niet erg vervallen uit. Maar de honden zullen hier
toch geen spoor meer kunnen opnemen."
De vier gingen eten. Eko was weinig spraakzaam; hij
scheen over iets na te denken. Toen ze met hun maal klaar
waren, sprak de jager: ,,Er is veel kans op, dat de stam
is verhuisd naar een grote plas met veel vis. We kunnen
deze bereiken voor de zon op haar hoogste punt staat. We
zullen ons daar trachten te verschuilen met uitzicht op de
hutten."
Ze gingen nu eerst hun dorst lessen aan de plas, namen
daarop hun wapens en vlees weer op en zetten hun onder149

En de jager biechtte alles eerlijk op van de gebeurtenis op de onheilsdag, toen hij met Alf was gaan jagen;
van de redenen, die hem tot de vlucht hadden bewogen.
Maar nu eindelijk had hij niet langer weerstand kunnen
bieden aan zijn verlangen om zijn ouders eens op te zoeken.
Toen Eko zijn verhaal beëindigd had, sprak Tor: ,,Wij
hebben Alf gevonden, want we zochten de volgende dag
naar jullie en zagen de roofvogels vliegen, daar boven de
bomen. We hebben gezien aan zijn wonde aan de keel,
dat Alf niet verraderlijk was overvallen, maar dat hij in
een eerlijk gevecht was gedood. Dit zeg ik als hoofd
van de stam en ge kunt gerust met ons naar uw ouders
gaan." Tor richtte zich nu tot Mago en Wining. ,,Is het
niet zo, mannen?"
,,Zo is het," beaamden dezen.
,Ge hadt indertijd niet behoeven te vluchten, Eko. Had
ons maar eerlijk gezegd, hoe het was gegaan," zeide Tor
nog.
,,Dat is mogelijk, maar ik ben nu nog jong en toen nog
slechts weinig meer als een knaap. Ik was geheel van
streek van de daad."
De vijf mannen begaven zich op weg naar de nederzetting. Eko moest eerst vertellen wat voor vreselijke dieren hij bij zich had. Tor en zijn stamgenoten zagen wel,
dat het geen wolven waren. Eko vertelde een en ander
van zijn viervoetige vrienden en hij achtte het niet onnodig, dat de anderen enig respect hielden voor Or en
Dan. Hij zeide dat ze over het algemeen wel goedig waren,
doch op een woord van hem toch ook mensen naar de
keel zouden vliegen. Tor en zijn makkers, die toch al ten
hoogste verbaasd waren, dat de honden hen zo gemakkelijk in de struiken hadden ontdekt, werden daardoor met
nog meer ontzag voor Or en Dan vervuld.
Terwijl ze voortliepen, werden Eko en Ising nog over al
hun belevenissen ondervraagd. Opeens bleven de honden,
die enkele passen voor de mannen uitliepen, staan en staarden naar een bepaald punt in de heidestruiken. Eko reikte
snel zijn speer aan Wining, die naast hem liep en greep
zijn boog. Langzaam begaven hij en Ising zich naar het
door de honden aangegeven punt. Daar vloog een korhaan
uit de ruigte en trachtte snel weg te komen. Maar geen
vlucht kon meer baten; twee pijlen troffen reeds de vogel, die nu met lomer vleugelslag de bodem weer opzocht.
Or en Dan snelden toe; een vlugge greep van de jonge reu
en hij bracht de zwaar gewonde korhaan naar Eko.
Tor en zijn vrienden hadden met de grootste verbazing
dit gebeuren gadegeslagen. Ze wisten niet waarover ze

zoekingstocht in. Evenals de vorige dag liepen ze behoedzaam en speurden naar alle zijden.
Ze hadden al geruimen tijd gelopen en moesten weer
eens een bospartij passeren. Ze waren naast de wildernis
van bomen en onderhout gekomen, toen Or en Dan tekenen gaven, dat er in de buurt iets bijzonders moest zijn.
De jagers dachten direct aan groot- of roofwild. Eko hield
zijn speer gereed en Ising legde een pijl op zijn boog.
Langzaam liepen de vier verder. Nog slechts enkele passen hadden ze gedaan of Dan stak zijn neus in de lucht
en begon kwaadaardig te grommen. De jonge reu was in
vele opzichten nog scherper van reuk dan zijn vader.
De beide honden liepen nu omzichtig op een bepaalde
plaats in de struiken toe, hun blikken scherp er op gericht
houdende. Ze hadden de wildernis bereikt en wilden deze
binnen dringen, toen een stem werd gehoord, waaruit grote angst sprak: ,Zijt gij het, Eko? 0, houdt toch die vreselijke beesten terug."
De jager riep Or en Dan naast zich en vroeg: ,,Wie
Zijt gij?"
De stem in de struiken riep: ,,Ik ben Tor. Ge kent me
toch nog wel?"
Eko moest glimlachen over de angst, die de mensen voor
de honden hadden en hij antwoordde: ,,Rom gerust hier,
Tor, er gebeurt niets!"
Een man kwam nu uit het dichte gebladerte te -'oorschijn;
het was Tor, het opperhoofd van Eko's oude nederzetting.
Hem volgden nog twee mannen; de ene was ook een huisvader, Mago genaamd en de andere was.. een der zonen
van Alf. Wining. De jager hield scherp zijn ogen gericht
op de laatste, als wilde hij op diens gezicht lezen, welke
gevoelens deze ten opzichte van hem koesterde.
Terwijl Or en Dan zich besciiermend en waakzaam voor
hun meesters hadden geplaatst, sprak Eko tot de hoofdman: ,,Ik wilde mijn ouders bezoeken, Tor, maar de oude
nederzetting vonden we verlaten."
Het opperhoofd antwoordde, terwijl hij een schuwe blik
wierp op de beide viervoeters: ,,Ja, wij zijn verhuisd.., ge
zijt lang weg geweest, Eko."
Er heerste thans enig stilzwijgen; het scheen alsof er
aan weerszijden iets was, dat werkelijke toenadering in
de weg stond. Eko besloot om de knoop door te hakken;
wilden ze vijandig tegenover hem staan, welaan, met zijn
vrienden naast zich vreesde hij de strijd met deze drie
mannen niet.
,Ik zal u vertellen, waarom ik weg ben gegaan," zo
begon hij. ,,En Tor, als wijs man moge oordelen of ik
verkeerd gedaan heb."
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«h het meest moesten verwonderen: over de chotzekerheid van de beide jagers of over de gedragingen der beide honden. Wining reikte de jager de speer weer toe en
zeide: ,,Gij en uw vriend met die beide dieren behoeven
nergens bang voor te zijn, Eko."
De jager knikte. ,,De mensen zullen aan de honden hun
grootste vrienden hebben, Wining. Zij zullen hen door de
moeilijkste tijden helpen."
Spoedig was nu het doel van de tocht in zicht. De hutten tekenden zich in de verte tegen de horizon af.
,,Hoeveel hutten staan er, Tor?"
,,Thans zeven. Tavo, de oudste zoon van Alf, heeft jouw
oudste zuster als vrouw genomen, Eko."
,,Bevat de plas veel vis?"
,O ja, maar de watervogels zijn al gevlucht. In het begin
schoten we hier veel reigers."
De gehele bevolking der nederzetting stond nieuwsgierig
naar de naderkomende stoet te staren, vijf mannen met
twee grijze dieren. Toen de kleine troep de hutten wat
meer was genaderd, vloog opeens een vrouw van middelbare leeftijd uit de schare en rende de naderenden tegemoet. Zonder ook maar een ogenblik acht te slaan op de
honden, snelde ze op Eko toe en sloeg deze de armen om
de hals. ,,Eko, mijn Eko, ik wist wel, dat ge zoudt terugkeren,,. Eko moest nog leven.., en dan zou hij eens weer
zijn moeder opzoeken..."
Nu liepen toch ook de reeds zo geharde jongeman de tranen uit de ogen en hij kuste zijn moeder, zoals hij in zijn
prille jeugdjaren nog nimmer had gedaan.
Ze zaten in de hut, de beide jagers, Eko's vader en
moeder en diens broers en zusters, vijf in getal. Ook de
oudste zuster, die nu Tavo's vrouw was, kwam aanlopen.
Eko moest nu vertellen, alles wat hij had beleefd na die
dag, toen hij had gemeend te moeten vluchten. Zijn verhaal werd onder grote belangstelling aangehoord.
Toen de jager het relaas van zijn wederwaardigheden
had afgesloten, richtte zijn moeder zich tot zijn jonge
vriend. ,,Hoe is het mogelijk, dat gij die drie grote rivieren
zijt overgezwommen, Ising. Ge zijt toch nog jong."
,,Eko heeft mij een heleboel dingen geleerd," merkte deze
op.
De vrouw vervolgde: ,,Maar Eko heeft op deze reis ook
veel steun van je gehad, Ising. Wilde uw moeder wel toestaan, dat ge een zo lange en gevaarlijke reis met Eko
ging maken?"
,Ik heb geen moeder meer," antwoordde Ising.
Met medelijden in haar stem, zei de vrouw: „Arme jongen!"

Wat Ising deed zeggen: ,,Maar ik heb Eko; hij is mijn
vriend en helper in alles."
De broeders van Eko wilden van alles weten over het
wild in de streken, vanwaar de beide reizigers kwamen.
Eko wees naar Ising en zei glimlachend: „Hij kan jullie
het best daarover inlichten."
Nu was deze op dreef; er was niets dat ook hem meer
interesseerde dan de jacht. Hij vergat natuurlijk niet om
de brutale stukjes naar voren te brengen, die zijn vriend
had uitgehaald met oeros en eland, met wolf en beer.
Eko's broers vonden deze bravourstukjes kostelijk, maar
zijn moeder meende, dat hij veel te onvoorzichtig was.
,Ik ben nu veel voorzichtiger geworden, moeder. Ik denk
er nu aan, dat ik een vrouw heb."
Eko's vader informeerde, wat de beide jagers toch met
die lange riem wilden uitvoeren, die ze hadden meegenomen.
,Daarmee gaan we op de terugweg een paard vangen,"
lichtte Ising hen in. ,,Eko heeft er al een hert mee gepakt."
Dit antwoord deed de vrager het hoofd schudden.
Wulfing. Eko's oudste broeder, die veel aandacht geschonken had aan de honden, die rustig naast de beide jagers
lagen, riep echter: „Eko, laat mij met je teruggaan, dan
ga ik je ook helpen!"
Ze hadden nu acht dagen in de nederzetting vertoefd.
De jager meende, dat de tijd weer was aangebroken om
de reis terug te aanvaarden. Hij dacht telkens aan Else.
die misschien nu reeds in spanning naar zijn terugkeer
uitzag. Zij toch zou nog in de mening verkeren, dat Ising
en hij zich in levensgevaar hadden begeven zij kon onmogelijk vermoeden, dat alles hier zo vreedzaam was verlopen, zo geheel anders dan zij beiden zich hadden voorgesteld.
Op de achtste dag, toen allen zich in de hut bevonden,
sprak Eko: .,Wij gaan morgen weer afreizen; ze zien
daarginder al naar ons uit. Maar nu iets anders. Onze
nederzetting daar is maar klein en Ulk en Bern willen
graag dat ik mensen meebreng. die hij ons willen wonen:
wild is er meer dan genoeg. ik had zo graag gewild, dat
gij allen met ons mee zoudt gaan. Maar die drie rivieren..."
De vrouwen kunnen die niet overzwemmen", viel zijn
vader hem in de rede.
,,Dat begrijp ik ook, vader; we zouden boomstammen kunnen samenbinden en de overtocht daarmee beproeven.
En dan is er nog een middel; met uitgeholde boomstammen."
De moeder van de jager riep echter: „Neen, neen, Eko,
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ik ga niet mee......dan zouden je zuster en Tavo hier
achterblijven."
,,Die kunnen toch ook meegaan," meende haar zoon.
,,Neen, neen, ik ga niet," herhaalde de vrouw beslist.
,,Hier wonen ook een broeder en een zuster van mij."
Nu mengde Eko's broeder Wulfing zich in het gesprek.
Deze was slechts weinig jonger dan Eko. De jongeling zeide kalm, doch nadrukkelijk: ,,Maar ik ga met jullie
mee!"
Zijn moeder voerde hier allerlei bezwaren tegen aan,
maar Wulfing hield voet bij stuk. Ten slotte viel ziji vader hem bij, door te zeggen: ,,Ik geef de jongen gelijk
vrouw. Hij ziet dan ook een groter stuk van de wereld.
Hij is flink en sterk en hij zal dan nog krachtiger en
verstandiger worden. Toen Eko de eerste keer de grote
tocht maakte, was hij geheel alleen."
,,Als wij straks paarden hebben, komen we naar hier
op hun rug, moeder!" sprak thans Wulfing verheugd. ,,En
voor U nemen we een paar honden mee, vader!"
Zijn vader lachte om de woorden van zijn zoon, maar
moeder schudde bedroefd haar hoofd,
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HOOFDSTUK XVII

Een paard
Het was guur, regenachtig weer, de dag, waarop Eko
met zijn vriend en zijn broer zou vertrekken. Hij stelde
de afreis daarom nog even uit en hij besteedde zijn tijd
aan het verbeteren van de wapens van Wulfing.
De jager trachtte in de andere hutten nog om meer leden van de stam mee te krijgen naar de nederzetting van
Ulk en Bern, maar gelijk hij al had voorzien, niemand
dorst de grote reis aan. Men had hier in de nieuwe woonplaats voldoende te eten, en waarom zou een mens zich
dan druk maker, en gevaarvolle avonturen tegemoet gaan?
De volgende dag was het weer nog slecht en nogmaals
werd het vertrek uitgesteld. De derde dag verscheen de
zon wederom aan de hemel en de tocht werd ingezet. Toen
de drie jonge mannen afscheid hadden genomen van bloedverwanten en vrienden en vol moed en zelfbewust hun reis
over de vlakte waren begonnen, stonden al de bewoners
der nederzetting hen na te ogen. Eko's moeder mompelde
bezorgd en droef: ,,En nu heeft hij Wulfing ook nog bij
ons vandaan gehaald." Haar man antwoordde hierop: ,,Onder Eko's hoede is hij veilig; zeide niet Ising, dat Eko
zorgzamer was voor hem dan voor zich zelf?"
Ze liepen thans in vrijwel noord-oostelijke richting. De
jager wilde de eerste rivier ongeveer op dezelfde plaats
trachten te bereiken, waar hij de vorige keren was overgestoken. In de avond van deze eerste dag stonden ze
reeds aan de oever van de brede stroom. Wulfing, die wel
een goede zwemmer was, doch zijn zwemkunst tot nu toe
alleen had beoefend in stilstaand water en kleinere beken,
kreeg een huiverig gevoel, toen hij de brede rivier zag,
waarin het water zich tamelijk snel verplaatste. Eko zag
de wel wat bezorgde uitdrukking op het gelaat van zijn
broeder. ,,Durft ge het aan, Wulfing?"
,,Natuurlijk, Eko."
,,Mooi zo. We zullen het morgen proberen; we overnachten op deze oever."
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Reeds vroeg in de morgen stonden ze klaar om de overtocht te wagen. Eko had de speren van Wulfing op zijn
rug geladen, om deze zo veel mogelijk te ontlasten en toen
ze zich te water begaven, ging hij dicht naast Wulfing
zwemmen. Ze moesten misschien nog een vierde van de
waterweg afleggen, toen hij meende, dat zijn broeder tekenen van inzinking, van afmatting, vertoonde. Doch toen
hij hem wilde helpen, wees deze hem af. De jongere zette
zijn kaken vast opeen, besloten deze hindernis zelf te overwinnen. En naast de beide anderen stapte Wulfing op de
andere oever. Rij moest echter erkennen, dat de overtocht
zwaar was geweest. Zijn broer klopte hem op de schouder
en sprak: ,,Flink zo, Wulfing; het zal nu steeds gemakkelijker gaan."
Intussen was Flko zeer blij, toen ze de derde rivier ook
zonder ongelukken waren over gezwommen.
Nu was de tijd gekomen, meende de jager, om te trachten zich van een jeugdig paard meester te maken. Geen
ogenblik was de paardedroom uit zijn gedachten geweest.
In het gebied, dat de vijf nu gingen doortrekken, hadden
ze op de heenreis tweemaal een troep dezer snelle dieren
waargenomen. De kudden zouden zich ook thans wel in
diezelfde omgeving ophouden, oordeelde Eko.

dit alles? Daar voor hem, haast voor het grijpen, bevonden zich de paarden en zijn ogen zochten reeds naar een
slachtoffer.
Langzaam, zeer langzaam wrong Eko zich voort. Soms
meende hij dat de paarden enige onrust vertoonden, maar
neen, het moest verbeelding zijn, ze bleven gelukkig kalm
hun buik vullen. Ze konden toch ook onmogelijk verwaaiing
waarnemen; de wind was gunstig voor de jager. De troep
dieren daar voor hem bestreek een flink stuk terrein; Eko
kon echter alleen een worp wagen naar een dier in zijn
nabijheid. Gelukkig veranderden de paarden voortdurend van
standplaats, zodat de jager zeer zeker ook de gelegenheid zou krijgen om een voor hem geschikt exemplaar onder het bereik van zijn lasso te krijgen. Hij diende tot zolang zijn ongeduld te beteugelen.
Hij lag nu in de dekking van een paar jeneverbesstruiken, zodat hij zich enigszins kon oprichten in een houding,
die het werpen van de riem gemakkelijk toeliet. Verder
voorwaarts gaan dorst hij niet, want hij kreeg nu een
meer kaal terrein. Hij achtte het ook niet nodig, want de
meeste nabije dieren waren onder zijn bereik. Het waren
een oude merrie en een paar veulens, die meer ronddartelden
dan graasden. Hun moeders zouden hen nog wel zogen.
Eko wachtte en wachtte en het scheen hem dat de tijd
helemaal niet wilde opschieten en de dieren onnatuurlijk
langzaam hun poten verplaatsen. Niet zo'n veulen, dat nog
melk kreeg van de moeder, doch een halfvolwassen dier
wilde hij hebben. Daar eindelijk naderde een zo begeerd
object. Het was een een-jarige hengst. Kalm, van geen
naderend onheil bewust, naderde het dier hem. De lasso
lag gereed in de handen van de jager; Eko berekende de
afstand, die hem van het paard scheidde en schatte de
kracht van de wind.
Nu was daar het gunstige moment. De riem vloog door
de lucht en de strop gleed om de hals van het dier. Dit
was pas op het laatste ogenblik opgeschrokken door de
lederen slang, die door de lucht kwam aansuizen, maar
toen was meteen zijn lot bezegeld. Zodra het paard het
vreemde ding aan zijn hals voelde, wilde het snel wegrennen en toen dit niet ging, verhiel het halfvolwassen
dier zich op de achterbenen. Eko was gaan staan en hield
de lasso strak. De meeste dieren sloegen nu op de vlucht;
een paar bleven nog een ogenblik met verwonderde ogen
het schouwspel gadeslaan. Maar toen de honden onder woedend geblaf snel naderden, volgden deze hun soortgenoten.
Spoedig hadden nu ook Ising en Wulfing de jager bereikt. Ze hielpen hem om het gevangen dier in bedwang
te houden, dat al zijn krachten inspande om los te komen.

De eerste dag werd geen enkel van deze dieren gezien.
Maar in de morgen van de tweede dag was men gelukkiger. Een troep paarden liep kalm te grazen op een
voor de jager gunstig terrein; de dieren hadden, naar het
scheen, de aanwezigheid van de mens In hun nabijheid
nog niet opgemerkt. Voorzichtig slopen de jagers tot op
een paar honderd schreden van de kudde. Toen gaf Eko
order, dat zijn makkers zich moesten dekken en de honden bij zich houden. Mocht het hem gelukken een jong
dier te verschalken, dan moesten ze de honden op de troep
paarden afsturen, waardoor de overige dieren de vlucht
wel zouden nemen.
De jager sloop nu, zijn lasso om de hals, met de uiterste
voorzichtigheid over de bodem, van elke struik of heester als dekking gebruik makende. Ising en Wulfing zagen
niets van zijn lenige lichaam, doch zo nu en dan zagen
ze hier en daar een takje van een struik licht bewegen
en daaruit begrepen ze waar Eko zich bevond.
De jager drukte zich bij zijn omzichtig voortgaan zo dicht
mogelijk tegen de grond; zijn zenuwen waren gespannen
en zijn hart klopte heftig. Daar voor hem, zo dichtbij,
bevonden zich immers de zozeer door hem begeerde dieren. In zijn handen prikte de stekeibrem; doornstruiken
schramden zijn blote armen en benen; eenmaal tastte hij
op het kille lichaam van een slang. Maar wat betekende
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Het werd een heftige worsteling tussen de mens en het
nog ongetemde dier. Dicht naderen konden de mannen het
paard nog niet, want bij elke poging daartoe sloeg het
wild met de achterbenen.
Eko was in een opgeruimde stemming. ,,Ik mag dit wel,"
zei hij, ,,het is een teken, dat er leven in het dier zit."
,,Ge hebt een fraai beest uitgezocht," sprak Ising, terwijl hij met schitterende ogen de jonge zwarte hengst beschouwde.
,,'k Heb lang moeten wachten, jongens, voordat deze in
mijn bereik kwam."
Or en Dan waren hijgende van hun achtervolging van
de kudde terug gekomen. Een weinig verbaasd keken ze
naar het paard, dat hier was achtergebleven en dat nu de
wonderlijkste capriolen maakte. Zij ook probeerden wat
dichter bij de grotere viervoeter te komen en het scheen
of deze hen wat minder vijandig gezind was.
Lang duurde de wilde worsteling tussen mens en dier.
Maar eindelijk werd het paard iets rustiger; het scheen
dan ook volkomen uitgeput te zijn. Het stond daar schier
machteloos en krachteloos, de borst met schuim bedekt en
op trillende benen. Zijn ogen drukten echter nog een hevige
angst uit. De zwakke, maar taaie en van meer intellect
voorziene mens had weder overwonnen.
Zeer langzaam legde nu het gevangen dier zijn angst
en schrik wat af. Deze dag werd er slechts een kleine
afstand afgelegd door het gezelschap, want telkens herhaalden zich de weerspannige buien van het jonge dier en weigerde het mee te lopen in de richting, die de jagers het
voorschreven. Toen de nacht aanbrak, hielden de jonge
mannen om beurten de wacht, met de riem in hun handen.
Zolang het donker bleef, hield het paard zich rustig, maar
toen het begon te dagen kwam opnieuw zijn vrijheidsdrang
naar boven. Doch veel spoediger dan de vorige dag gaf
het zijn vruchteloze, maar afmattende ontsnappingspogingen op. Zo waar begon de gevangene reeds leidzaam te
worden en op de verdere tocht deed de honger hem al aan
grassen en struiken knabbelen. Eko en zijn vrienden gaven het dier ook meest zijn zin als het nu en dan eens
even wilde staan om wat te grazen. De jagers sloegen er
acht op, aan welke planten het paard de voorkeur gaf en
reikten het deze onder het marcheren toe. Zo kwam er
langzamerhand enige toenadering en niet meer trachtte
het paard de mensen met zijn hoeven te treffen als ze in
zijn nabijheid kwamen. De angst verdween al uit zijn ogen,
en Or en Dan konden zich reeds ongehinderd in zijn nabijheid bewegen.
Het gedeelte van de tocht van de derde rivier af duurde
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erg lang, maar Eko schikte zich gaarne daarin. Een grote
wensdroom van hem was in vervulling gegaan. Met grote
trots blikte hij zo nu en dan naar het ros naast zich.
Wulfing en Ising, die het helemaal niet interesseerde hoe
lang men onderweg zou zijn, waren van oordeel, dat ze
nog meer paarden moesten vangen.
Doch ook aan deze tocht kwam een einde en de karavaan bereikte weer de nederzetting van Hari. De nieuwsgierige bewoners stonden hen op te wachten, want zodra
een hunner hen in de verte had zien aankomen, was hij
van hut tot hut gegaan met de mededeling, dat Eko en
Ising naderden en dat er een onbekende man bij hen was
en weei een ander dier.
Oude Hari schudde in de grootste verbazing het grijze
hoofd, toen hij het meegevoerde paard zag.
,Ja, grootvader, als het wederom het warme getijde
wordt, dan is het dier volwassen en dan kom ik hier
de nederzetting bezoeken, terwijl ik op zijn rug zit."
Hari zocht naar woorden om te antwoorden, maar vond
ze niet snel genoeg. Grootmoeder, die naar het scheen angst
had, dat Eko langzamerhand al het gedierte des veids zou
vangen en meevoeren, zeide: ,,Maar dat grote beest kan
niet in de hut, jongen!"
,,Neen, dat blijft buiten, grootmoeder," stelde Eko haar
gerust.
Ook toen de nacht kwam, bleef het paard buiten de hut
en wederom om beurten bewaakten de drie jagers het. De
volgende dag nam Eko een proef hoe het dier zich in het
water zou houden, want hij had nog enige zorg voor het
overtrekken van de rivier, die hun nog scheidde van de
nederzetting waarin Else op hem wachtte. Gelukkig bleek
de hengst geen watervrees te kennen en hij volgde hem
gedwee in de plas, overal, waar de jager hem wilde hebben.
Hari, die met vele anderen de waterproef had bijgewoond, bleek toch ook veel interesse te hebben voor
het paard. Hij vroeg aan Eko, wat voor malle dingen deze
nu zou uitvoeren.
,,Vindt ge dit zo gek, Hart?" vroeg de jager. ,,Grootvader,
ik zeg je, dat de mensen in hun leven veel steun zullen
hebben aan de honden en met de paarden en de honden
zullen ze over de hele wereld kunnen trekken." De jonge
man sprak dit uit in overtuiging en vol vuur.
Grootvader krabde zijn hoofd en overdacht de woorden
van de jager een ogenblik. Daarop sprak hij: ,,Ik voel,
dat ge gelijk hebt, Eko......ik wou dat ik nog jong was,
dan ging ik je ook helpen... ge hebt wijs gedaan, Wulfing,
dat je met je broer mee gekomen bent."
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Ze bleven slechts een paar dagen in de nederzetting,
de drie jonge mannen, de twee honden en Hors, zoals Eko
het paard had gedoopt. Toen werd de tocht naar de woonplaats in de plas weer voortgezet. Het paard gaf de jagers weinig last meer; het had nog wel eens een wilde
bui, maar deze duurde niet lang meer en zodra het dan
de strak getrokken riem voelde, bedaarde het reeds spoedig
weer. Met Or en Dan had Hors al vriendschap gesloten;
onder de mars kwamen de honden zo nu en dan eens aanlopen, om hun neus tegen die van het paard te drukken.
De overtocht over de rivier gaf ook geen moeilijkheden.
De stroom was van veel minder betekenis dan de drie
andere en Eko behoefde nu niet zijn aandacht te besteden
aan Wulfing. Dicht in de buurt van het paard zwom de
jager over de rivier. Toen de oever aan de andere zijde
was bereikt en ze over de met volle zon overgoten vlakte
marcheerden, kwam er in Eko een weldadig gevoel van
tevredenheid en dankbaarheid. Zijn zending was geheel gelukt en daar, nu reeds zo dichtbij, stond de woning, waar
zijn vrouw hem met groot verlangen opwachtte.
In opgewekte stemming werd de Laatste etappe afgelegd.
Ising had thans een paar fluitjes gemaakt, waaraan Wulfing en hij tonen ontlokten, toen zij het bospad hadden
bereikt. Or en Dan snelden weer, hun vreugde uitbiaffend,
aan hen vooruit. Si en de anderen daar aan het water antwoordden.
Toen de jagers de smalle strook gronds hadden betreden, die tien nog van de nederzetting scheidde, kwam de
gehele bevolking hen reeds tegemoet. In grote verbazing
zag groot en klein naar het paard, dat zich angstig toonde door al het voor hem vreemde gedoe. Het dier nam zozeer aller aandacht in beslag, dat ze eerst niet eens op
merkten, dat ook een derde persoon was meegekomen. Zodra Else hen had bereikt, gaf Eko de riem van het paard
over aan Wulfing, want hij had beide armen nodig om
zijn vrouw te omhelzen.
,,Zijt ge nu tevreden en zult ge niet meer zo onrustig
zijn?" vroeg de jonge vrouw, toen Eko haar hun belevenissen had verteld.
,,Ik ben volmaakt tevreden, Else en nu verlaat ik je
nooit meer."
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