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EERSTE HOOFDSTUK. 

De bronsmannen komen. 

Er woei een felle droge wind uit het zuidoosten over het 
land. Het scheen of de natuur het erop had gezet de aard-
korst geheel uit te drogen. In een groot gebied van stuff. 
duinen, waardoor een veldspoor uit zuidelijke richting naar 
een nederzetting liep, zwoegden twee paarden voor een grote, 
lompe huifkar. De borst van de dieren was met schuim be-
dekt, want hoewel zij zwaarder van bouw waren dan het slag 
paarden dat men in deze landstreek aantrof, was de gang 
door de zandzee zeer afmattend en moeilijk voor ze. De vier 
zware, plompe wielen zakten soms diep in het losse en fijne 
stuifzand. 
Naast de wagen liepen twee mannen, een oude en een jonge, 
men kende ze in deze streken als Siegfried, de oude en Sie-
ger, de jonge bronsman, kooplieden die ruilhandel bedreven 
en die de laatste tijd, vooral bij de jongeren veel belang-
stelling vonden voor het brons, het metaal dat langzamer-
hand de oude stenen wapenen en gebruiksvoorwerpen ging 
vervangen. Twee paarden van het inheemse lichtere type 
waren achter de wagen bevestigd, zij moesten meelopen of 
ze wilden of niet, twee grote honden volgden de mannen op 
de hielen. Ondanks hun forse bouw konden de dieren heel 
hard lopen, de bronsmannen hadden ze daarom de toepas-
selijke namen van Wervelwind en Hertengang gegeven. 
Het stuifzand vloog de beide mannen in neus en oren, onder 
de wagen kraakte en piepte het onheilspellend, het kon niet 
lang meer duren of de plompe wielen zouden de strijd tegen 
de ongelijke bodem en de bergen zand opgeven. De oude 
bronsman liep te mopperen, dit was zijn laatste reis, maar 
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zelden had hij zon slechte weg meegemaakt, zijn zoon lachte 
af en toe spottend als zijn vader het al te erg maakte. 
,,Lach toch niet altijd, vlegel. Kijk eens naar de paarden, ze 
kunnen haast niet meer," bromde de oude. 
De jonge man haalde de schouders op. ,,Laat ze dan wat 
rusten vader," stelde hij voor. 
,,Dan duurt het zoveel te langer voor dat we ze kunnen dren-
ken." 
De jonge bronsman zweeg. Zijn vader had doorgedreven deze 
streek nog eenmaal te bezoeken en hij wist wel waarom. In 
de nederzetting welke men nu weldra hoopte te bereiken was 
de hoofdman, Mans, al sinds jaren met hem bevriend. 
Zijn vader wilde afscheid van hem nemen, zoals van alle 
hoofden van de stammen, welke hij jarenlang had bezocht, 
te meer omdat de stam van Mans, zo de bronsmannen hadden 
vernomen, het plan koesterde te gaan verhuizen. Deze grond 
had hun weinig meer te bieden, spoedig zouden verkenners 
worden uitgezonden om zo mogelijk een nieuw en rijker 
woongebied en betere jachtgronden te vinden en daarna zou 
de stam zo gauw mogelijk opbreken. 
De oude bronsman zou niet verder kunnen trekken, dit was 
zijn laatste reisdoel, hij wilde bij zijn vriend Mans geruime 
tijd uitrusten en dan zijn laatste tocht - naar huis - aan-
vaarden. 
Het gelaat van de oude man klaarde op. Zijn zoon, Sieger, 
zou zijn werk voortzetten, wel was hij nog niet zo ervaren in 
de handel als hijzelf, maar om zijn open en eerlijk karakter 
was hij bij de mensen die zij samen bezochten zeer bemind, 
men zou hem zeker even hartelijk ontvangen als men de oude 
man altijd had gedaan. 
Zwijgend gingen zij voort, de jonge bronsman keek af en toe 
bezorgd naar zijn vader, die hijgde van vermoeienis maar te 
koppig was om in de wagen te gaan zitten, waar de koop-
waar lag. 
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Eindelijk was men de zandzee doorgeploeterd, de jonge brons-
man zuchtte verlicht. 
,,Ziezo, dat leed is alweer geleden, vader." 
,,Wat praat ge van leed geleden? We zijn nog lang niet bij 
de Aa mijn jongen," hijgde de oude. 
,,Daarom rusten we nu," sprak de jonge bronsman vastbeslo-
ten, ,,is het niet om de paarden dan is het om U vader, 
hola.... ho ...... 
De wagen stopte, knorrend had de oude bronsman moeten 
toegeven. 
De beide mannen waren heel verschillend van aard. De oudere 
was steeds ernstig en tilde zwaar aan alle dingen; de jongere 
daarentegen trachtte geregeld de zonzijde van het leven te 
zoeken en was altijd blijmoedig en opgewekt gestemd. 
Even rusten mensen en dieren, toen vervolgden de afgematte 
paarden, die de wagen trokken met moeizame tred hun weg. 
Eindelijk was de voorde in de Aa bereikt en de mannen lieten 
nu stuk voor stuk de paarden drinken. De honden waadden 
met zichtbaar genoegen door het ondiepe water om hun li-
chaam te verfrissen en te verkoelen. 
Stroom stond er niet in het riviertje;  sinds enige weken was 
er geen water meer van de bovenloop gekomen. Het weinige 
winterwater was voor 't grootste deel al lang weggevloeid. 
Een eindje stroomafwaarts van de voorde waren een paar 
jongens aan het vissen. Ze hadden ter plaatse, waar de stroom 
een scherpe bocht maakte en zich een vrij diepe kolk had ge-
vormd, deze aan weerszijden afgedamd. Ze plonsden nu met 
hun voeten en stokken in het diepe gedeelte, het zand van de 
bodem los makend en naar boven werkend om daardoor het 
water in de kolk in een modderpoel te herscheppen. Hun 
manier om op deze wijze vis buit te maken had succes, want 
de knapen hadden reeds een mooi zootje op de wal geworpen. 
De waterbewoners werden flauw in de modder en kwamen 
naar boven om zuurstof te happen, of dreven reeds flauw 
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geworden in het nat. Nu was de jacht van de jongens nog 
in het bijzonder gericht op een kanjer van een snoek. Deze 
kwam ook al zo nu en dan eens aan de oppervlakte van het 
water, maar hij was veel slimmer en taaier dan de witvis 
en hij had zich dan ook niet laten vangen. 
Toen de jeugdige vissers echter de grote huifwagen zagen 
aankomen, sprongen ze op de wal, sloegen snel een dieren-
huid om hun lichaam en lieten voorlopig de snoek aan zijn 
lot over. De knapen - Bernhard en Bruno - kenden deze 
wagen en de mannen die er bij hoorden. Een of twee keren 
per jaar bezochten Siegfried en Sieger ook hun gehucht en 
ze hadden steeds allerlei mooie en vreemde zaken bij zich, 
die ze van overal uit de wijde wereld bijeen haalden en die 
ze weer ruilden voor andere dingen. Als de bronsmannen met 
hun voorraad in de nederzetting verschenen, kwam er steeds 
een grootaantal nieuwsgierigen en koop- en ruillustigen op-
dagen om hun schatten te bezichtigen. Verder kwam er bijna 
nooit een vreemdeling daar in de eenzame nederzetting nabij 
de Aa. 
De knapen begroetten de bronsmannen hartelijk en vrien-
delijk vroegen ze of ze iets van hun moois mochten zien. 
,,Ge kent ons zeker nog wel Siegfried, we zullen echt niets 
wegpakken," zei Bruno. 
,,Ik geloof het wel, jongens, maar we komen straks bij jullie 
woning en dan kom je maar eens kijken. 
,,Och, dan staan er allemaal grote mensen om de wagen en 
ze dringen ons weg," meende Bernhard. ,,Mogen we eens even 
kijken, Siegfried? Ge krijgt een paar dikke vissen van ons, 
die we zo net gevangen hebben." 
1)e jonge man lachte. Hij klom met de knapen in de wagen, 
waarin een veelheid van uiteenlopende artikelen geborgen 
bleek te zijn, het meeste in op elkaar gestapelde tenen man-
den. Een groot deel van de ruimte werd verder in beslag ge-
nomen door gelooide huiden en bontvellen. 

,,Ziet eens hier, jongens," zei Sieger en hij liet de bezoekers 
een groot, blinkend, bronzen zwaard zien. 
De knapen lieten een kreet van bewondering horen. ,,O, 
Sieger, mag ik het eens even in mijn handen houden?" vleide 
Bruno. De jonge man liet het zwaard een ogenblik in de han-
den van de jeugdige bezoekers, die het wapen met hun ogen 
schier verslonden. 
Daarop liet hij een zeer mooie bronzen gordelplaat zien en 
andere bronzen versierselen. ,,Iets fijns voor jullie moeder, 
jongens!" En vervolgens toonde hij bronzen messen en dolken 
en speerpunten, die de belangstelling van de jongens meer 
hadden dan de sieraden. 
Maar ook nog werktuigen en wapens van steen had de brons-
man: bijlen in alle grootten en in velerlei soorten van ge-
steente;  hamers in de gewone en in de vreemdsoortigste mo-
dellen, prachtvolle vuurstenen dolken en speerpunten. En ver-
der waren er fraaie messen van obsidiaan en enige pijlpunten 
van bergkristal, zo helder als het zuiverste water. En dan nog 
kralen, eenkleurig en veelkleurig; deze kwamen uit landen, 
heel ver weg, zei Siegfried, waar heel andere mensen woon-
den als zij en waar het altijd zomer was. 
Ook had de bronsman dingen die uit kouder streken kwamen. 
Het waren sieraden van barnsteen. Siegfried vertelde van-
waar dit goedje kwam. De golven van het grote water gooi-
den hele brokken van deze bruingele, doorschijnende steen 
op het strand. Deze was in het water gegroeid en de mensen 
beslepen de stukken zolang, totdat het geleek of er zonne-
stralen in opgesloten waren. 
,,O, Sieger, zouden wij niet eens een tocht met jullie mee mo-
gen maken?" vroeg Bruno en in de toon van zijn stem lag 
een diep verlangen. 
,,Ge zijt nog niet oud genoeg. Het reizen is zeer vermoeiend 
en er is heel veel gevaar aan verbonden," lachte de jonge 
bronsman. 
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„Haha, niet oud genoeg! Maar groot en sterk toch zeker 
wel! En we vrezen geen gevaar. Als we meegaan, Siegfried, 
zullen we onderweg steeds wild schieten en vis vangen voor 
jullie. We schoten een reebok vanaf het hollende paard!” 
Aldus Bernhard. 
Sieger had schik in de enthousiaste knapen. ,,Maar uw ouders 
zullen het niet willen hebben. Ze zullen jullie niet zolang 
willen missen. Denk erom, dat een grote reis wel drie maan-
den duurt," wierp hij nog tegen. 
De jongens vonden het laatste helemaal geen bezwaar. En ze 
zouden hun ouders wel overhalen om toestemming te ver-
lenen. 
,,We gaan verhuizen, Siegfried.' Met dat nieuws kwam Bruno 
aan. 
,,Dat vermoedden we al. Maar waarheen?" 
,,Dat weten we nog niet. Maar naar een land waar meer regen 
valt en waar meer gras groeit. De mannen van onze stam 
zijn vandaag bijeen, om er over te praten." 
,,O! Er zijn in de laatste jaren al veel mensen gaan trekken." 
,,Zijn er nog vele betere woonplaatsen te vinden, Sieger?" 
,,Zoveel je maar wilt. De wereld is groot en de nederzettingen 
zijn maar weinig in getal." 
De oude bronsman had intussen de assen van de wagen met 
een taaie, vettige substantie ingesmeerd, want ze hadden het 
laatste deel van de tocht een geknerp en gepiep laten horen, 
wat er op wees, dat ze droog begonnen te lopen. Toen hij 
daarmee klaar was, wachtte hij nog een ogenblik op zijn zoon 
en de beide knapen, die zich nog in de wagen ophielden. Toen 
deze nog niet verschenen, riep hij ongeduldig: ,,Sieger kom 
hier, de paarden zijn uitgerust, we moeten verder." 
Het drietal klom uit het voertuig en Bruno en Bernhard 
haastten zich om de vissen te halen, die ze de mannen hadden 
beloofd. Daarop hielpen ze deze om de beide paarden, die 
achter de wagen gebonden waren, los te maken en door het 

riviertje te leiden. Een van deze dieren scheen nog half wild 
te zijn, want het maakte dolle sprongen, toen het gedwongen 
werd door het water te stappen. Toen de hele stoet zich 
op de andere oever bevond en de beide paarden weer achter 
de wagen waren gebonden, vervolgden de bronsmannen hun 
weg. De jongens gingen terug naar hun viswater, zij hadden 
nu geen boodschap thuis, wanneer de wijze mannen verga-
derden konden zij de jongens wel missen, zij zouden het be-
sluit wel vernemen. 
De mannen van de nederzetting waren bijeengekomen onder 
de hoge eiken op een open plaats, welke door de blokhuizen 
omringd werd. Het waren er juist geteld drie en twintig, ruim 
een derde van het aantal leden van de stam, de overigen 
waren niet stemgerechtigd. In het midden van de eikhof be-
vonden zich aarden of zoden banken waarop de mannen 
waren gezeten. De banken waren in hoefijzervorm geplaatst: 
voor de hoofdman en zijn raadgever, de priester stonden er 
grotere plaggen zetels. Om de vergaderplaats was nu een 
houten afrastering aangebracht, waarachter de vrouwen en 
sommige nieuwsgierige kinderen zich verdrongen om te ver-
nemen wat de mannen zouden besluiten. De beide bronsman-
nen, die hun wagen en hun dieren op een veilige plaats voor-
lopig hadden achtergelaten voegden zich bescheiden bij de 
vrouwen, maar niet zodra had Mans, de aanvoerder hen ont-
dekt of hij nodigde ze uit binnen de kring te komen. Het ad-
vies van de mannen, die zo bereisd waren als zij, kon van 
veel betekenis voor de te nemen besluiten zijn. 
De vergadering zou juist beginnen. Nadat alle mannen van de 
stam hadden plaatsgenomen in hun gebruikelijke kleding die 
voor een deel uit geweven stoffen en gedeeltelijk uit vellen en 
bont bestond, ging de aanvoerder staan en gaf met een ste-
nen bijl een paar slagen op een holgebogen, houten schild. 
Het geroezemoes in de vergadering en buiten de afrastering 
hield onmiddellijk Op; de vrouwen achter de omheining zorg- 



den, dat ook de kinderen niet het minste rumoer meer maakten, 
De scherpe, felle ogen van de leider zagen een paar minuten 
naar de mannen rondom hem. Fier stond hij daar, een man 
in de kracht van zijn leven, fors en krachtig. Een weelderige 
blonde haardos reikte hem tot even beneden zijn schouders 
en een goedverzorgde baard sierde zijn regelmatig gezicht. 
,,Mannen, behorende tot onze stam,' klonk nu zijn heldere 
stem, ,,ik heb U laten roepen voor de algemene beraadsla-
ging. Het is een zeer belangrijke zaak, waarover ik graag 
de beslissing zal horen. 
Welnu, mannen, ik meen dat ook wij, gelijk zovelen die wij 
hebben gekend genoodzaakt zullen zijn om andere oorden 
op te zoeken, willen wij niet arm worden en willen wij voor-
komen, dat we straks honger zullen moeten lijden. Gij weet 
evengoed als ik, vooral de ouderen onder u, dat het van jaar 
tot jaar moeilijker voor ons wordt om hier voedsel te vinden 
voor ons zelf en ons vee. Geen vis zwemt meer in de ver-
vallen Aa en in de tot kleine, vuile poelen verworden plassen. 
Het grote jachtwild wordt steeds schaarser, want ook dat 
zoekt betere streken. 
,,Lang heb ik gewacht om tot u te komen met een voorstel 
om onze woningen hier te verlaten en in een ander gebied, 
misschien wel ver van hier, nieuwe op te bouwen. Want ik 
wist te goed wat deze stap voor u zou betekenen. 
Gij allen, mannen, ge hebt hier steeds in vrede mogen leven 
met hen die uw buren waren. Eén keer slechts hebt ge u 
bloedig moeten verweren; het was, toen daar mannen met 
bruine huidskleur kwamen van de kant waar de zon uit de 
aarde oprijst, en die trachtten ons vee te stelen. 
Ik weet daarom zo goed, dat het u zwaar zal moeten vallen 
deze landouwen vaarwel te zeggen; de akkers, waarop jaren-
lang ons koren groeide; de weiden, waarin ons vee in de goe-
de tijd vredig graasde; de bossen, waarin ge de herten en 
reeën schoot en de ever en de beer. Maar toch, ik kan niet 

anders dan u aanraden: laten we vertrekken. Want de tekenen 
zijn zeer ongunstig. Het vee in de stallen wordt van de hon-
ger onrustig en in de weiden is geen eten; de braakliggende 
akkers verstuiven door de droge winden; geen eik laat zich 
nog zien in het dorre land. En terwijl het thans behoort te re-
genen, komt dag aan dag de schrale wind uit de hoek, waar 
ze reeds in de nacht door de zon is uitgedroogd. 
Mannen van onze stam, beraadslaagt en neemt een wijs be-
sluit." 
Mans het opperhoofd zweeg en nam weer plaats naast de 
priester. De verzamelde mannen gingen over tot onderlinge 
gedachtenwisseling. De zaak waarop het ging betekende even-
wel geen verrassing voor hen; ze wisten allen waarover het 
ging en de meesten van hen hadden zich er al een mening 
over gevormd. 
Toen rees een der mannen van zijn zetel. Het was een grijsaard 
van een brede, nog krachtige gestalte. Hij vroeg aan de aan-
voerder wat de mening over deze gewichtige aangelegenheid 
was van de Wijze, waarmee hij de priester bedoelde. De 
hoofdman antwoordde hem, dat deze pas zou spreken, zodra 
allen die hieraan behoefte gevoelden, deze zaak van hun 
standpunt uit hadden belicht. 
Hierop begon nu de grijsaard allerlei bezwaren tegen een ver-
huizing naar voren te brengen. Hij begon met er op te wijzen, 
dat reeds sinds onheugelijke tijden dit oord een nederzetting 
had gekend. Men behoefde maar even naar de vlakte, de 
grote heide te gaan en te zien hoeveel heuvels daar lagen, 
waarin het gebeente lag van de gestorven leden van de stam. 
Hij als oude man wilde de afgestorvenen niet ontrouw wor-
den en straks ook gaarne tussen hen liggen als de dag was 
verschenen, waarop zijn lichaam geheel was versleten en het 
leven dat in hem was, weer was teruggekeerd tot de Al-
vader. 

- zo vroeg de oude - ,,moeten wij nu lafhartig de 
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vlucht nemen, nu er een aantal jaren zijn gekomen, waarin 
het leven niet zo gemakkelijk voortrolt? Er kunnen spoedig 
wel weer tijden komen, die ons weer water in overvloed 
brengen. Mogen we ons vertrouwen in de Al-besturende 
machten opzeggen? Waarheen wil men ons brengen," ver-
volgde de grijsaard, ,,overal waar vette vruchtbare landouwen 
lagen, wonen reeds mensen. En die stammen zouden ons we-
ren, want ze wilden behouden wat ze bezaten. En ze zouden 
de mannen van Mans als hun vijanden beschouwen en het 
zou dan veel strijd en ellende geven.' 
Tenslotte zei de spreker, dat het niets dan de onrust was 
die in het menselijk geslacht was gevaren, welke zoveel stam-
men tot de landverhuizing had gedreven. 
De oude man nam nu weer plaats op de graszoden. 
Zijn woorden vonden weinig weerklank, natuurlijk, allen 
zouden wel willen blijven, maar dat ging nu eenmaal niet. 
Omdat niemand het woord meer nam, rees de Wijze van zijn 
zitplaats. 
,Broeders, we hebben het voor en tegen over deze aangele-
genheid gehoord en ik verwacht, dat gij  allen de zaak wel 
rijpelijk zult hebben overwogen. Ik heb ook getracht om de 
tekenen te ontsluieren van de tijdspanne, waarin we thans 
leven. En ik ben van oordeel, dat het waarschuwingen zijn 
van de Alvader. Het is geen verzoeking van de geesten, doch 
het is een aanmaning voor ons om ons te bezinnen op de fei-
ten, zoals ze daar liggen. 
Het is niet ons plan om naar die kant te reizen vanwaar met 
de zon de drogende winden waaien en onze vijanden wonen 
met de hoekige gezichten en de schuine ogen, maar daarheen 
waar de zon zich in de avond onderdompelt in het onein-
dige water en vanwaar de wolken komen drijven vol van 
verkwikkende regendruppels voor mens en dier, voor akker-
land, weide en bosgebied. 
Mannen, laat u daarheen leiden door uw aanvoerder;  weest 
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overtuigd, dat hij u niet nodeloos aan enig gevaar zal bloot-
stellen." 
De Wijze had hiermede zijn korte deftige toespraak beëindigd 
en Mans, de hoofdman sprak daarop het slotwoord. 
,Mannen, het is nu aan u om te beslissen of we al dan niet 
een nieuwe woonplaats zullen opzoeken. Ge kent nu, meen ik 
voldoende het voor en tegen. Daarom verzoek ik aan hen, 
die met ons van mening zijn, dat we moeten verhuizen, te 
willen opstaan." 
Met de grijsaard, die tegen het vertrek had gewaarschuwd, 
bleven slechts drie mannen op de zodenbank zitten. 
Het stamhoofd sprak nu: ,,Ik zie, dat gij bijna allen met ons 
van oordeel zijt dat het nodig is een rijker gebied op te zoe-
ken. Zelf zal ik morgen op verkenning uitgaan, ik zal twee 
Uwer vragen mij te vergezellen. De vergadering is gesloten, 
ik dank U allen, ook onze vrienden de Bronsmannen, bij wie 
ik straks te rade zal gaan, wanneer zij U hun ongetwijfeld 
kostbare zaken zullen hebben getoond. Gaat in vrede." 
Toen de jongens na een uurtje met hun vissen in het gehucht 
arriveerden, vonden ze de bronsmannen met hun hebben en 
houden onder de eiken. Er hadden zich veel nieuwsgierigen 
rond hun voertuig verzameld. Sieger vertelde de knapen in 
liet kort wat besloten was en ook dat zijn vader hier de te-
rugkomst van de drie verkenners wilde afwachten. Hij zei er 
iiiet bij, dat de oude slimme handelaar de ervaring had op-
uedaan dat de beste zaken konden worden gedaan met een 
Hl,am die ging verhuizen of een stam die zich pas ergens kwam 
vestigen. Dan moest veel vernieuwd of aangeschaft worden. 
Fr was behoefte aan paarden en wapens, en men gaf er graag 
vee of zaken welke men moeilijk mee kon nemen daarvoor 
In ruil. 
Bruno en Bernhard waren opgetogen. Het eentonige leven van 
Iedere dag werd nu verbroken door de grote reis naar het 
onbekende! Ze haakten naar avonturen, ze waren jong en 
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sterk en voelden zich overal tegen opgewassen. Niet voor 
niets was Bernhard zoon van het stamhoofd. Hij was dapper 
en sterk als zijn vader zelf en zijn vriend Bruno, zo genoemd 
om zijn bruine ogen, die vlak naast hem woonde, deed wei-
nig voor hem onder. Nu gingen zij de wijde wereld in, de 
wereld die zo ontzettend groot moest zijn, het vooruitzicht 
scheen hun meer dan aanlokkelijk, reizen.... vreemde stre-
ken zien, gevaarlijke avonturen beleven! Ze maakten een 
luchtsprong van plezier en had de eerbied voor de ouder-
dom, welke hun van jongsaf aan reeds was ingeprent hen 
niet weerhouden, ze zouden graag de tong hebben uitgestoken 
naar de al te voorzichtige grijsaard, die alles bij het oude 
had willen laten. 
De volgende dag stonden op een veldje in het midden van de 
nederzetting vier paarden opgetuigd. Ze waren van een licht, 
taai ras, weinig groter dan hitten, met weinig vlees en droog 
beendergestel, doch voldoende gespierd. Ze waren verder 
even onvermoeibaar als hun verwanten, die nog in ongebrei-
delde vrijheid de vlakten bewoonden. 
Geen zadel droegen deze dieren, doch een soort deken van 
grof jute-achtig weefsel was op hun rug vastgesjord. Voor 
op dit dek was bij een drietal der paarden een strijdbijl of 
stenen strijdhamer en een lans met bronzen punt bevestigd, 
terwijl aan de linkerzijde een boog met pijlkoker hing. Het 
vierde dier had ter weerszijden van zijn rug een tenen mand 
te dragen; deze waren gevuld met proviand: gebakken broden, 
tarwe- en roggemeel, vet en gedroogd vlees. Verder bevatten 
ze een paar goed gebakken potten van leem of klei met steen-
slag vermengd, een vuurboor en meer dingen die op een lange 
tocht nodig konden zijn. 
De paarden hadden een bit, van hertshoorn vervaardigd, hoe-
wel de ruiters meer gewoon waren hun rijdieren te besturen 
met een druk van hun knieën. 
Bernhard en Bruno hielden de paarden bij de teugels. De die- 

ren begonnen al onrustig te worden, want ze hadden al een 
hele tijd werkeloos staan wachten. Eindelijk verschenen hun 
ruiters. Het waren drie mannen, bijna geheel gestoken in een 
kleding van gelooide vellen. Aan de riem om hun middel 
droegen ze in een lederen schede een mes, terwijl ze om 
hun linkerarm een licht tenen schild hadden bevestigd. 
De ene ruiter was Mans, het opperhoofd, terwijl een jongere 
man, die de vorige dag ook voor de landverhuizing had ge-
pleit, een der anderen was. 
De ganse stam was uitgelopen nu de drie ruiters zouden uit-
trekken op zoek naar een nieuw vaderland, naar een gebied, 
waar men zou beschikken over voldoende vruchtbare gron-
den, rijk viswater en een goed van wild voorzien jachtge-
bied en waar men in vrede zou kunnen leven, niet lastig 
gevallen door vechtlustige buren. Langs die streek wilde de 
hoofdman de wereld verkennen, waarlangs de zon op haar 
baan nooit kwam en waar ook een eindeloos water moest 
liggen, waarin de levende gele en bruine steen groeide *), 
waarop de mensen zo verzot waren om ze als sieraad aan 
hun lichaam te dragen. Vervolgens wilde de aanvoerder af-
buigen in de richting, waar de zon elke avond in de aarde, 
of zoals de reizigers vertelden, in een ander oneindig water 
verdween. 
De drie onderzoekers wilden zoveel mogelijk gebruik maken 
van de sporen of oude trekwegen, die de voeten van de mens 
en de wielen van de karren sinds jaar en dag op de bodem 
hadden afgetekend, maar ze begrepen, dat ze die soms toch 
ook moesten verlaten, wilden ze een goedgunstig, nog on-
bewoond gebied vinden. 
I)e tijd van vertrek was daar. De hoofdman deelde nog mede, 
dat tijdens zijn afwezigheid de Wijze, de priester, het be-
wind over de nederzetting zou voeren en dat deze zou aan- 

H)  Barnsteen of electron. 
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geven, wat allemaal nog moest gebeuren, voor de stam ge-
reed zou zijn voor de grote trek. Mans groette daarop alle 
aanwezigen en met een ,,en nu voorwaarts, kameraden" 
sprong hij op de paarderug. Zijn metgezellen volgden zijn 
voorbeeld en een van hen nam ook de teugels van het on-
bereden paard in zijn handen. Een schier onmerkbare druk 
met de benen van de ruiters en de dieren zetten zich in be-
weging, eerst in stap, maar al spoedig in draf. Enige honden, 
die mede aanwezig waren nu ze merkten, dat er naar het 
scheen iets niet alledaags voorviel, sloten zich luidbiaffend 
bij de vertrekkenden aan, maar ze werden door de ruiters 
teruggedreven. 

Spoedig waren de mannen uit het gezicht verdwenen. 

De Wijze gaf de mannen opdracht om al de wagens en kar-
ren waarover men kon beschikken grondig na te zien en deze 
zo nodig op te knappen. Ook moesten de wapens worden 
nagekeken en zo nodig diende de voorraad te worden aange-
vuld. Het trof geweldig dat juist de bronsmannen in het dorp 
waren gekomen, men kon bij hen van alles krijgen. De bogen 
werden gekeurd, nieuwe pijlen werden gesneden, de bijlen 
werden geslepen en voldoende hertshoornen en benen werk-
tuigen behoorden klaargelegd te worden. 
Zelfs kinderen en grijsaards bleven niet met de handen in de 
schoot zitten, ieder kreeg zijn taak. 
Twee grijsaards, van wie een de vorige dag in de vergadering 
het woord had gevoerd, hadden hun slijpstenen genomen en 
waren daarmee op een beschut plekje gaan zitten. Een der 
mannen ging de snede van een vuurstenen bijl bijslijpen, een 
werkje dat niet zwaar was maar veel geduld vroeg, de ander 
scherpte de snede van een zandstenen bijltje, waaruit een 
hoek was gesprongen. Dit karwei was heel wat gemakkelijker, 
maar zandsteen was ook van veel slechter kwaliteit dan vuur-
steen. 

N'n jongere man kwam de beide oudjes opzoeken. Hij droeg 
niri aan een stok geschachte bronzen bijl. 
,,Kunt ge die ook even bijslijpen, Wolf?' vroeg hij vriendelijk. 
1 )o aangesprokenen knikte, maar kon toch niet nalaten mis-
1ri,jzend te zeggen: ,,Zo'n vod. Wat wil je ermee uitrichten? 
L'eii boom mee vellen, Wilbrand? Nog geen tak kun je er 
riwe van de boom hakken, hoogstens een paar twijgen." 
De jonge man kende de oude mopperaar voldoende en ant-
woordde rustig: ,,Wel man, dan doet ge het niet, dan zoek 
Ik een ander." 
1 )I. was de eer van Wolf te na, niemand kon beter slijpen 
(ImL hij, driftig pakte hij de bijl vast. 
Waarom niet? Ik zal het heus wel doen, maar ik zeg dat 

It prullen zijn. Het is alleen gemakzucht van de mensen om 
', mee te pronken. Je behoeft niet meer dagenlang boven 
'eu slijpsteen te staan. Zie eens, dit is een werkstuk." 

'liots toonde de oude man een zware vuurstenen bijl. ,,Daar-
In zit een slag, daarmee kloof je de grootste oeros de schedel. 
Nu ja, je moet het zelf weten. ik zal het wel scherp voor je 

j) jonge man vertrok lachend. De oude mannen moesten niet 
veel van de nieuwe wapens hebben. 
,,lu toch zullen deze werktuigen, dit brons, de steen verdrin-
jeu," mompelde hij. 
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TWEEDE HOOFDSTUK. 

Een volk trekt weg. 

Terwijl men in de nederzetting in spanning wachtte op de 
terugkeer van de drie verkenners, zaten de beide knapen 
veel met Sieger te babbelen. De jonge man vertelde hun dan 
van zijn zwerftochten. Als jongen nog, ongeveer zo oud als 
Bernhard en Bruno nu waren, was hij voor de eerste keer 
met zijn vader mee gegaan. Voor die tijd had zijn vader de 
reizen geregeld met een andere man gedaan. Maar op zekere 
dag waren ze in een woeste bergstreek overvallen door vier 
kerels. Ze hadden zich dapper geweerd en drie van hun 
vijanden hadden ze verslagen, waarop de vierde was ge-
vlucht. Maar de kameraad van de oude bronsman was bij 
dit gevecht zo zwaar gewond geworden, dat hij een dag later 

was gestorven. 
,,Hadden ze geen honden bij zich?" vroeg Bernhard. 
,,Ja twee, en die hebben zich toen ook dapper geweerd, maar 
één er van moest het ook met de dood bekopen.... Ja, nu 
wordt jullie ook al angstig om met mij mee te trekken," 
meende Sieger. ,,Maar jongens, je kunt toch overal wel eens 
mensen tegenkomen, die slecht zijn, ook in deze streken en 
zolang ik nu met vader mee ga, hebben we nergens last 
ondervonden en waren de lieden steeds vriendelijk. Maar va-
der is daarna achterdochtig geworden en is nu op reis zeer 
voorzichtig." 
,,Waar woont ge nu eigenlijk precies?" vroeg Bruno. 
,,Dat is niet zo gemakkelijk te zeggen. Ver hier vandaan, 
dicht aan het Grote Water. Daar staat onze woning en daar-
in bevinden zich thans moeder met mijn broers en zusters. 
Voordat vader begon met zijn ruilhandel en reizen, bezaten 

we een klein huisje en slechts twee koeien. Maar hij deed 
blt.eeds voordelige ruil en kon daardoor langzamerhand zijn 
veestapel uitbreiden en de woning vergroten. En nu hebben 
we zeker al zoveel koeien als ik vingers aan allebei mijn 
handen heb," 
hii komt aan dat Grote Water nimmer meer een eind, Sie-

'ier?" vroeg een der jongens. 
.emmigen zeggen van niet, maar dat is toch niet juist, want 

nu en dan komen er schepen over gevaren en de mensen 
I.irin zeggen, dat ze van een land komen, dat aan de over-

van het Grote Water ligt." 
1' knapen wilden nu weten wat voor mensen het waren, 

iiie met die schepen kwamen. 

„Precies mensen als wij zijn. Ze brengen dan van hun land 
van die grote geslepen vuurstenen bijlen mee en grote stuk-
ken van een steensoort zoals we ze hier bijna nooit vinden. 
itii sikkels en dolken en speerpunten van steen, zoals slechts 
enkelen van ons die kunnen maken. Vader ruilt veel met ze." 
Iiiino informeerde nog of er aan het Grote Water, waar Sie-
jei woonde, ook bergen waren. 

Neen, het land is er bijna even vlak als het water bij stil 
weer. Elke dag stroomt het Grote Water een heel eind over 
hel land en dan weer terug. Hoge bergen vinden we alleen 
iii het land waar wij het brons vandaan halen." 

kunnen jullie met de wagen over de bergen rijden?" 
vii >eg Bernhard. 

ieçjer lachte. ,,Neen, dat kunnen we niet. En daarom rijden 
WI' er om heen. Die bergen zijn zo vreselijk hoog en hele-
munt bovenop ligt altijd sneeuw." 

,Altijd? Toch niet in de zomer," oordeelden de knapen. ,,Zo 
mOcht bij de zon!" 

,Ja, ik wilde dit ook eerst niet geloven, maar toch is het 
o. En hoe dit kan, dat weet ik ook helemaal niet. Nu, jullie 
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zult het zelf kunnen zien, als je eens met mij mee gaat. 
of ziet ge maar af van de reis?" 
,,Nee, natuurlijk niet, in geen geval," riepen de jongens om 

strijd. 
,,Ik kan best een paar flinke knapen gebruiken,-  meesmui'lde 

Sieger. ,,Na deze reis blijft vader thuis, ik beloof jullie dat 
ik zo gauw mogelijk weer hier, of in jullie nieuwe woonplaats 

terugkom.' 
De jongens knikten voldaan. Ze wisten dat Sieger, de jonge 
bronsman woord zou houden en ook wisten ze dat ze niet 
al te veel moeite zouden hebben van hun vaders toestem-
ming te krijgen een keer mee op reis te gaan. Sterk en hard 
moesten de knapen worden en wat was dan beter dan een 
paar maanden een gevaarlijk leven, misschien vol ontbering, 
maar in ieder geval zeker vol avontuur? 
,,Daar komen ruiters in de verte," riep Bernhard plotseling. 
,,Ze zijn het!" schreeuwde Bruno, ,,kom!" 
Ook de bronsman zag nu dat de ruiters in de verte de drie- 
verkenners waren en hij volgde de jongens. Ook voor de 
bronsmannen was het verhuizingsplan van groot belang. Ging 
het plan door, dan was er voor hen zeker veel werk aan de. 

winkel! 
Mans en zijn gezellen kwamen de nederzetting binnenrijden, 
en de bewoners dromden om de paarden. Hoewel de beslis-
sende vergadering later zou worden gehouden, wilde Mans 
het geduld van zijn volk niet langer op de proef stellen. Nog 
op zijn paard gezeten bracht hij verslag uit. 
Hij vertelde, dat ze het eerst naar het oneindige water in 
het noorden waren gegaan, waarin de barnsteen groeide. 
Daar hadden ze welige weiden gezien, doch er woonden daar 
reeds vele stammen, die liever geen nieuwe bewoners meer 
naast zich hadden. Bovendien was het daar ook niet altijd 
veilig om er te wonen, want soms kwam het Grote Water 
bij hevige stormen wild om de woningen bruisen. De man- 
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(I1 waren toen afgezwenkt in de richting waar de zon 
' avonds verdwijnt. Maar overal waar zich welige landouwen 
I)tVonden, waren ook reeds mensen aanwezig. Daarop waren 
Ip onderzoekers door een land getrokken, waar men de doden 
in bouwsels begroef, die van de zwaarste veldkeien waren 
$;4Inaakt. Maar het land daar was erg arm en schraal; de 
h(i(Ie groeide er tot aan de huizen en alleen aan smalle 
I)Pkdalen was goede weidegrond voor het vee te vinden. 
SI.eds verder waren de drie mannen getrokken en ze hadden 
eindelijk een tamelijk flink riviertje gevonden met brede 
çjioene omzoming en met voldoende houtgewas en bosgroei in 
do omgeving. Daaraan lag nog een uitgestrekt gebied waar 
tiq geen sterveling woonde. Deze streek leek Mans en zijn 
tiutgeze1len zeer geschikt om zich te vestigen en ze hadden 
iI een hoge, veilige plaats dicht aan de stroom uitgezocht 
iin daar de woningen te bouwen. En de stammen, die daar 
h't dichtst bij woonden en die ze van hun plannen op de 
IIl)Ogte hadden gebracht, hadden er geen bezwaar tegen, dat 
i.0 daar hun nieuwe woonplaats gingen inrichten, want het 

hIed daar lag toch maar voor vogelweide en zijzelf hadden 
meer dan genoeg groenland en goede akkers. 
lint nieuwe terrein lag ongeveer acht dagreizen ver van hier 
v('rwijdercl; hij had er dan rekening mee gehouden, dat de 
I.uImI, met het trage vee zeer langzaam zou verlopen. Hij be-
II4IIde, dat men er op moest rekenen, dat in de ochtend van 
d' zesde dag na heden alles klaar moest zijn om af te reizen. 
I)(! maan had dan een gunstige stand aan de hemel en het 
zou misschien nog wel eens nodig zijn om ook een deel van 
de nacht te trekken. 
1')(i Wijze sprak ook nog enige woorden. Hij zeide, dat hij 
dlie drie de mannen had geraadpleegd en dat hij daaruit de 
Indruk had verkregen, dat het in ieder geval daarginds voor 
de stam beter zou gaan. Verder zei de priester, dat hij zeer 
tevreden was met de voorbereidingen die de leden van de 
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stam reeds hadden genomen en dat hij overtuigd was dat de 
Almacht goedgunstig zou zijn voor hen, die de moeilijkheden 
des levens met vaste hand bekampten. De natuur gaf ook 
alleen de moedigen en sterken een kans, nimmer aan die we-
zens, die angstig en bedrukt neerzaten. 
Ernstig gingen de verzamelden na deze korte vergadering weer 
naar hun werk of hun woningen, maar men had wel de over-
tuiging gekregen, dat daarginder een gunstiger woonoord lag 
dan dit hier was, al begrepen ze dat daar ook aangepakt zou 
moeten worden. Vooral in de eerste tijd zou er hard gewerkt 
moeten worden. Een paar uur later kwamen de mannen bijeen 
op de open plaats onder de eiken. Daar werd het grote be-
sluit bijna eenparig genomen: men zou verhuizen! 
De oude Siegfried had uit de omschrijvingen van de hoofdman 
wel enigszins begrepen, waar ongeveer de stam zich nieuw 
zou vestigen en meende dat hij die buurt ook wel op zijn 
rondreizen was gepasseerd. Toen hij dit aan zijn zoon mede-
deelde, haastte die zich om ook zijn beide jeugdige vrien-
den er mee in kennis te stellen. Weldra kwamen mannen en 
vrouwen de wagen van de bronsman bezoeken met het doel 
een ruil te doen. Het kwam er nu op aan, om uit die ruil voor-
deel te slaan. Maar de ruilhandel was hem wel toevertrouwd. 
Al zovele jaren had Siegfried de waarde van verschillende 
goederen en zelfs dieren tegen elkaar afgewogen en hoewel hij, 
zich in den beginne wel eens had vc jist, was hij in dit vak 
een groot kunstenaar geworden. Ei hij wist -thans precies in 
welke landstreek bepaalde goederen het gretigst afname von-
den. Terwijl ze aan de kuststreek graag bont en huiden af-
namen, zo kende hij bepaalde streken, waar men verzot was 
op de blinkende bronzen sieraden. En zijn barnsteen kon hij 
het best ruilen in de zuidelijke streken die ze op hun reis aan- 

deden. 
Hier, in deze nederzetting hadden de stamgenoten niets anders 
aan te bieden dan vee en huiden en misschien een weinig wol. 

Maar dat was thans geen bezwaar, omdat de bronsmannen 
spoedig thuis zouden zijn en men in de kuststreek zowel vee 
als huiden graag wilde hebben. Wel was het een bezwaar, dat 
de koebeesten, die men hem aanbood, slap en broodmager wa-
ren, maar hij zou dan het laatste gedeelte van deze tocht zo 
langzaam mogelijk afleggen. 
1)e schapen, die hij ook kon inruilen, waren in wat betere 
conditie, omdat die bijna uitsluitend van de heidestruiken en 
minderwaardige grassen konden leven. Wel waren dat las-
tige metgezellen op reis, vooral de eerste dagen, omdat ze 
moeilijk anders vastgebonden konden worden dan twee-aan-
twee, doch met behulp van Hertengang en Wervelwind zou-
den ze wel spoedig zo gedresseerd zijn, dat ze in de buurt van 
(ie wagen bleven. 
Toen na een paar dagen loven en bieden de ruilhandel was 
beëindigd, was Siegfried eigenaar geworden van een aantal 
huiden, zeven koeien en tien schapen, maar de beide paarden 
van het lichtere type, die achter zijn wagen hadden gelopen, 
bleven in de nederzetting en vele mannen waren bezitter ge-
worden van een bronzen wapen of werktuig. Mans de ,,hoof-
(leling", had een machtig bronzen zwaard gekregen en zijn 
vrouw een stuk vaatwerk van brons. Ook waren er nog man-
nen, die voor vee of huiden een zware vuurstenen bijl hadden 
geruild, die zo geschikt zou zijn om daarmee straks de bomen 
te vellen, benodigd voor het bouwen van de nieuwe woningen. 
Sieger had zijn jonge vrienden een aantal bronzen pijlpunten 
toegestopt, die ze natuurlijk zo gauw mogelijk moesten be-
proeven. 
Toen de bronsmannen met hun karavaan gingen vertrekken, 
waren Bernhard en Bruno tegenwoordig om hen bij alles be-
hulpzaam te zijn. De koeien werden op zij van en achter de 
grote wagen vastgebonden; de schapen werden twee aan twee 
gekoppeld en zouden verder Vrij met het voertuig mee moe-
ten lopen. 
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Bernhard en Bruno brachten, te paard gezeten de karavaan 
een eind op weg. Ze lieten de schapen de grassprieten langs 
het veldspoor afknabbelen maar zorgden er met Wervelwind 
en Hertengang voor dat de dieren niet te ver van de wagen 

afdwaalden. 
Toen de jongens als schaapherders Sieger en Siegfried een 
flink eind hadden vergezeld en de woldragers klaarblijke-
lijk al hadden begrepen hoe ze zich moesten gedragen, namen 
ze hartelijk afscheid van de beide bronsmannen. ,,En je weet 
wat je ons beloofd hebt Siegertje, je komt ons halen' dreig-

den ze de jonge handelaar. Die lachte maar wat en zei: 

,,Jullie kunt op mij vertrouwen." 
In een opperbeste stemming galoppeerden de jongens naar 
huis terug. Eerst de verhuizing, en dan de tocht met Sieger, 
want de vaders hadden hun toestemming gegeven! 

In de ochtend van de dag van vertrek van de stam waren 
de wagens al vroeg opgesteld volgens een door de Wijze 
aangegeven volgorde. Ze stonden in de ruimte tussen de in 
een groot vierkant opgetrokken woningen. Maar toen bleek, 
dat hier niet voldoende plaats was als al het vee aangebonden 
zou zijn, werd de kop van de stoet een eind vooruit getrok-
ken, tot buiten de nederzetting. De twee grootste wagens kre-
gen een plaats aan de spits van de karavaan. Deze overdekte 
voertuigen bevatten een dikke laag stro en een paar ouderen 
en de kleinere kinderen en enkele vrouwen kregen hierin 
een nachtverblijf of zo nodig een schuilplaats voor de dag. 
Het was een drukte en gehaast in de nederzetting als nimmer 
te voren. De mannen zorgden voor de aanvoer van het vee, 
waarvan de koeien en een paar veulens werden gebonden. 
De schapen werden alle tezamen in één kudde gejaagd. De 
varkens werden in twee wagens geborgen; men had vele 
geslacht omdat ze lastig waren te verzorgen onderweg en ze 
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zich toch wel snel weer vermeerderden. Ook werd een hoe-
veelheid hooi en stro als veevoer meegevoerd. 
De honden - en het waren er nogal verscheidene - liepen 
zenuwachtig heen en weer, want van wat hun tweebenige 
meesters nu van plan waren, begrepen ze niemendal. 
Ook vele vrouwen waren gejaagd en nerveus. Ze brachten 
van alles uit de huishouding naar de wagens, maar als ze dan 
weer terugkeerden in de zo vertrouwde woning om andere 
goederen te halen en ze keken naar de verweerde gevel en 
in de nu zo leeg komende ruimte in het woongedeelte, dan 
kwamen bij verscheidene de tranen in de ogen. Hier, in dit 
gebouw, onder dit bemoste rieten dak, hadden ze hun geluk-
kigste jaren gesleten en soms ook tijden van rouw en droe-
fenis. Hier in deze ruimte waren hun kinderen geboren, wa-
ren ze opgegroeid, tot ze, groot geworden, zelf ook een huis-
houden hadden gesticht. Hier hadden ze soms honger gekend, 
tnaar ook tijden van weelde, zelfs overdaad. Kortom hier lag 
OCfl stuk van hun leven, iets waarmee ze waren vergroeid, 
en dat gingen ze nu verlaten. Wie weet, wat hen nu boven 
het hoofd hing, wat ze nu hadden te verwachten. 
liet was een druk heen weer rennen. Zoveel mogelijk wilde 
men meenemen en het was een passen en meten om een grote 
vracht op de voertuigen te kunnen laden. Op en tussen lagen 
van stro werden de zo licht breekbare aarden potten verpakt. 
Meel en vlees, het nog ongemalen graan, het kreeg alles 
een plaats. Van de bronsman had men een partijtje zout ont-
vangen, maar de hoeveelheid was niet groot en men moest 
er daarom zuinig mee zijn. De vervroegde slacht had de eigen 
voorraad vrijwel opgebruikt. 
Niet vergeten werden ook de jachttrofeeën aan gevel of in 
de woning; kolossale geweien van edelherten en elanden, een 
hoofd van het wilde paard en een paar schedels met de lange 
punthoorns van de woeste oeros. 
Toen alles was ingepakt, of liever toen alle wagens waren 
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volgepakt, ging men de trekdieren voor de voertuigen span-
nen. De beide eerste zouden door een stier en ossen worden 
getrokken; naar de langzame gang dezer dieren zou het tempo 
van de trek bepaald worden, zodat ook de met koeien be- 
spannen wagens konden meekomen. De meeste mannen zou-
den lopen en de wagens besturen; een paar hunner moesten 
voor schaapherder spelen en hadden daarbij de hulp van 
jeugdige stamgenoten. 
De aanvoerder zou met de Wijze en de beide mannen, die 
het woonoord mee hadden opgezocht, aan de kop van de 

stoet rijden. 
Bernhard en Bruno hadden het ook klaar gespeeld om een 
paard te mogen berijden; zij hadden opdracht om mede een 
oog te houden op de schaapskudde. 
Het was al bijna middag voor men klaar was om de tocht 
aan te vangen. Op een schril fluitsignaal van een der mannen 
aan de kop zette de karavaan zich in beweging. Langzaam, 
heel langzaam hobbelden de voertuigen over het veldspoor. 
Zenuwachtend keffend renden de honden tussen de wagens 
door en voor de stoet uit. Meer en meer vervaagden de om-
trekken van de woningen voor de ogen van de velen, die 
niet konden nalaten, zo nu en dan een weemoedige blik ach- 
terwaarts te werpen. 
De lucht was deze ochtend betrokken geweest en alsof de 
natuur de aftocht van de landverhuizers die voor de droogte 
waren gaan vluchten belachelijk wilde maken, begon het te 
regenen, toen ze nog maar nauwelijks duizend schreden had- 

den afgelegd. 
De tocht ging eerst noordwaarts, over hetzelfde spoor waar-

over de bronsmannen voor een paar dagen huiswaarts waren 
getrokken. Men zou dit enige duizenden schreden moeten 
volgen, voor men een veldweg zou vinden, die westwaarts 
liep. De drie pioniers hadden zich op hun onderzoekingstocht 
op hun paarden soms weinig of niets aangetrokken van de 

veldsporen en waren vaak regelrecht de kortste weg gegaan, 
maar de wagentrek was genoodzaakt steeds de plaatsen te 
zoeken waar reeds eerder karren waren gepasseerd en waar 
de tocht dus niet voor onoverkomelijke hindernissen zou ko-
men te staan. 

Na de bospartij kwam een grote heidevlakte met flinke venen, 
waar tussen door het veldspoor kronkelde. Toen men op de 
heide was aangeland, werden op betrekkelijk geringe afstand 
wee grote dieren waargenomen, die bij het naderen van de 

kolonne de vlucht namen. ,,Elanden", werd er geroepen. 

Bernhard en Bruno zagen de beesten thans ook, die zeker zo 
groot waren als de paarden, die zij bereden. Ze konden niet 
nalaten om achter de dieren aan te jagen, hoewel er geen 
iprake van was, dat zij die snelle dieren konden inhalen. Een 
çjanse stoet lawaaiende honden volgde de jeugdige jagers, 
die echter spoedig het hopeloze van de achtervolging inza-
gen en daarom hun paarden inhielden. De knapen reden nu 
mond de moerassen; wellicht hadden ze daar enig jagersgeluk. 
Het bleef bij één gans. 

Meerdere buit konden de jongens niet verschalken. Wel vlo-
gen een aantal eenden op uit één der ook hier voor een groot 
deel uitgedroogde plassen, maar deze bleven ver buiten schot-
bereik. 

I)e leden van de karavaan hadden vanuit de verte de wilde 
Jacht op de elanden en het schieten van de gans gadegeslagen 
nu de mannen knikten goedkeurend tegen de knapen, toen 
deze met hun buit weer bij hen arriveerden. 

liet regenen had al enige tijd opgehouden en de zon had 
het wolkenfloers doorbroken. Men was de heidevlakte thans 
overstoken en was weer voor een bosgebied gekomen. 
'I'oen men dat was doorgetrokken, ging de weg door een wil-
dernis van bomen en struiken, daarna over een heidevlakte 
van een heuvelachtig karakter. De Wijze zeide, dat het spoor 
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nu vrijwel west liep met enige neiging naar het zuiden. Hij 
bepaalde dit naar de zonnestand. 
Nadat er weer een flinke afstand was afgelegd en men bij 
een kleine plas was gekomen, oordeelde de aanvoerder, dat 
het voor deze dag voldoende was. Hij wilde het rundvee de 
eerste dag niet te veel vermoeien. 
Het bivak voor de nacht werd gereed gemaakt; tenten wer-
den opgericht en van een flinke laag stro voorzien. Het vee 
kon een uurtje grazen en kreeg daarop een armvol hooi. De 
vrouwen zorgden, dat het avondeten werd rondgedeeld, koe-
ken, tevoren reeds gebakken, met repen gedroogd vlees. 
De aanvoerder bepaalde, dat voor en achter de karavaan de 
hele nacht een vuur moest branden en dat telkens vier man-
nen wacht moesten houden, die geregeld na een zekere tijd 
door anderen afgelost moesten worden. Mocht er met het vee 
of anders iets gebeuren, dan moesten ze door een fluitsignaal 
de overige mannen waarschuwen. 
Toen de avond viel werd het stil in en om het wagenpark. 
De honden lagen nog wat aan de beenderen te kluiven, die 
van de grote slacht waren meegenomen; de schapen bleven 
uit eigen beweging in een kudde bij de voertuigen en de 
koeien lagen kalm te herkauwen. De wind was geheel gaan 
liggen en de maanschijf was aan de hemel verschenen. 
De nacht viel in, de stille nacht over het van mensen onbe-
woonde landschap. Vanuit de verte klonk over de heide het 
doffe geluid van een roerdomp, die hier of daar in een poel 
verscholen zat. Een paar maal scheerde een nachtzwaluw of 
geitenmelker, die pas uit het zuiden was teruggekeerd, over 
het kamp en liet zijn zonderling geluid horen: Irrrr, Irrrr. 
Bernhard en Bruno, die ook op het stro in een der tenten 
lagen uitgestrekt, konden niet dadelijk de slaap vatten en 
ze luisterden naar de geluiden van de nacht. Ze hoorden ook 
nog het roepen van de velduil en hoorden de grote Oehoe 
zijn naam over de vlakte uitstoten. 

30 

Vreemd, heel vreemd dit alles, maar opwindend ook. En dit 
was nog maar het begin, wat zou hun nog wachten, als ze 
verder trokken? 

I)agen lang duurde de tocht. 
In de ochtend van de zesde dag bracht de weg de landver- 
Ituizers aan een uitgestrekt moerasgebied. Het was een aan-
eenschakeling van grotere en kleinere plassen, half opgevuld 
(h)or de myriaden veenmosplantjes, die hier sinds eeuwen 
hadden gewoekerd, afgestorven waren en door nieuwe ver-
vangen. Maar de droge jaren hadden ook aan dit moeras-
gebied het grootste deel van het water reeds onttrokken. 
Maar ter plaatse waar het veldspoor op het moeras stuitte, 
t)eqon een door mensenhanden gelegde knuppeldam of veen- 
brug, die naar het scheen het veen-in-wording hier in zijn 
¶Jehele breedte van een veilige verbinding van de ene oever 
inir de andere voorzag. De ,,brug' bestond uit naast elkaar 
lh;qende, dikke, in tweeën geschulpte palen, die met de brede, 
platte kanten naar boven lagen en die weer steun hadden van 
IiLn(jere palen, die in de lengterichting van deze weg liepen. 
1)(! dwarspalen waren meer dan voldoende breed voor de 
j)Issage van voertuigen. 
l)e mannen van Mans begrepen, dat deze weg of brug aan-
gelegd was door stammen die in de buurt moesten wonen. 
1 let, was een groot stuk werk. Meer dan één nederzetting zou 
hier zeker aan werkzaam zijn geweest. Zonder dit kunstwerk 
zou de verbinding met de stammen aan weerszijden der moe-
nissen onderling en naar verder gelegen gebieden over een 
¶JI'( )t.e uitgestrektheid vrijwel onmogelijk zijn geweest. 
1 loewel de brug betrouwbaar leek, liet Mans toch eerst met 
een der lichtere wagens een proef nemen. Trots de blokra- 
(Ieren zwaar bonkten van paal op paal en hoewel op de plaats 
waar het voertuig zich bevond, de stammen een eind naar 
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Mans en de Wijze staken nu hun handen 
ten teken van vrede en vriendschap en 
baar voort. Het geschreeuw hield thans c 
pijl werd meer op hen afgeschoten. 

boven hun hoofd 
liepen onverstoor-
p en geen enkele 

(lichter ze de schare aan de overzijde naderden, hoe vervaar-
lijker deze begon te schreeuwen en te gillen. Een paar pijlen 
vlogen reeds naast de beide boodschappers in het moeras. 
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beneden weken in de drassige ondergrond, bleek toch, dat 
de overtocht over het moeras zeer goed mogelijk was. 
De hoofdman liet nu de eerste wagen even halt houden en 
gaf aan, dat de andere voertuigen langzaam moesten volgen, 
echter met grotere tussenruimten, dan waarmee men tot dus-
verre had gereden. Het rundvee en de schapen moesten voor-
lopig onder de hoede van enige mannen en vrouwen en kin-
deren achterblijven. Mans wilde deze pas over de brug leiden 
zodra de voertuigen veilig de vaste grond aan het einde van 
de paalweg hadden bereikt. 
Men was bezig om de koeien van de wagens los te maken, 
toen aan het andere eind van de knuppeldam een luid ge-
schreeuw lostbarstte. Een aantal mensen, dat nog aangroeide, 
was daar komen opduiken en stond te gillen, terwijl de man- 
nen met hun wapens zwaaiden. 
,,Het schijnt, dat men daarginds bezwaar maakt, dat wij over de 
brug trekken," zo wendde de Wijze zich tot de aanvoerder. 
Deze antwoordde: ,,Men vertrouwt ons blijkbaar niet. Wat 

moeten we doen?" 
De Wijze dacht even na. ,,Wij beiden moeten die mensen te- 
gemoet gaan, ongewapend en hun duidelijk trachten te maken. 
dat we in 't geheel geen kwade bedoelingen hebben en alleen 
maar verlangen om vredig te passeren." 
,,Maar ongewapend?" wierp de hoofdman tegen. 
,,Wat zouden wij met ons heiden met onze wapenen tegen 
zovelen kunnen uitrichten? Wanneer we zonder wapenen 
komen, zullen ze ons zoveel te eerder vertrouwen," meende 

de Wijze. 
Man richtte zich nu tot de stamgenoten en zeide hun, dat de 
Wijze en hij met de mannen aan de overzij gingen praten en 
dat zij hun wapenen bij de hand moesten houden om indien 
het nodig zou zijn in te grijpen. 
Hierop legden de priester en de aanvoerder hun wapens af 
en schreden naast elkaar met rustige pas over de brug. Hoe 
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Spoedig hadden de afgezanten nu de verzamelden bereikt. 
De Wijze vroeg of ze hun hoofdman een ogenblik konden 
spreken. Een oude man trad nu naar voren, die in een ietwat 
afwijkend dialect vroeg, wat ze hier in zo groten getale kwa-
men zoeken. Zijn stam had de opdracht de brug te bewaken; 
niemand, die kwade bedoelingen had mocht deze passeren. 
De Wijze vertelde nu wie ze waren en uit welke landstreek 
ze kwamen. Dat ze op weg waren naar een nieuwe woon-
plaats, die nog ongeveer drie dagreizen naar het westen 
moest liggen. Hij gaf de reden van de verhuizing aan en ver-
zocht vriendelijk om zijn stam doortocht te verlenen. Hij be-
loofde plechtig dat men onmiddellijk door zou reizen. 
De oude hoofdman overlegde nu een ogenblik met zijn man-
nen. Dat de beide afgezanten geheel ongewapend tot hen wa-
ren gekomen, scheen bij zijn stamgenoten wel indruk te ma-
ken en Vertrouwen te hebben gewekt. De aanvoerder deelde 
na een korte beraadslaging dan ook mede, dat zijn mannen 
hadden besloten om de gevraagde doortocht te verlenen. 
Mans en zijn troep moesten echter direct verder trekken en 
mochten zich niet in de buurt van hun nederzetting vestigen. 
Twee uren later was nu de gehele karavaan met al het vee 
stuk voor stuk aan de lijn geleid zonder ongelukken over de 
veenbrug getrokken en stond alles weer in de oude opstel-
ling op de vaste heidebodem aan de andere zijde. Mans en 
de Wijze groetten de mannen van de vreemde stam en ver-

der ging de tocht weer naar het westen. 
Bernhard en Bruno begonnen de tocht vrij eentonig te vin-
den. Ze hadden zich deze veel avontuurlijker voorgesteld. 
Daar bij die veenbrug leek het er een ogenblik op, alsof 
er iets bijzonders zou gebeuren maar alles liep daar ook al 
kalm en rustig af. Ze hadden toen een echt gevecht verwacht 
en hun beste bogen met zware pijlen, gekroond met bron-
zen punt, tot schieten gereed gehouden. Overal waar ze nu 
langs waren getrokken, hadden ze dezelfde soort van men- 
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sen gezien, gelijk zij zelf waren en de dieren, die ze had-
(Een opgemerkt waren ook gelijk aan die, welke in hun vroe-
gere omgeving voorkwamen. 

Met de jacht van de jongens wilde het ook niet zo erg best 
vlotten hoewel ze de laatste dagen, nu de schapen zo netjes 
en gewillig de wagens volgden, geregeld een eind van de 
karavaan wegzwierven. Een ree of edelhert hadden ze nog 
iiiet gezien;  het scheen alsof de dieren op grote afstand de 
[rek reeds konden waarnemen. Het enige jachtwild, dat ze 
zo nu en dan bij hun moeders konden brengen, was een of 
andere vogel. 

Maar toen kwam toch het avontuur, waar ze zo naar ver-
Icuigden, maar dat hun bijna het leven zou kosten 
Toen ze na een mislukte jachtpartij vanuit de vlakte om een 
klein bosgebied wilden trekken, dook plotseling een oeros 
voor hen op uit het lange gras. Rustig en zich bewust van 
zijn grote kracht stond het dier daar. Het was een stier, een 
volwassen stier met reusachtige punthoorns. Hij was niet 
weer dan veertig schreden van hen verwijderd. 
Waren de jongens blijven staan dan zou er vermoedelijk niets 
zijn gebeurd. De stier scheen in het geheel geen aanvalsplan-
nen te hebben en draaide zich reeds om, waarbij het een 
gesnuif deed horen dat de driftige Bernhard als een min-
achtende uitdaging in de oren klonk. 
Dol van woede greep hij zijn boog, en v63r Bruno het kon 
verhinderen suisde een pijl door de lucht, direct gevolgd 
door een tweede. Toen had Bruno zijn vriend de boog ontrukt. 
,,Wend je paard, riep hij, ,,vlug, wat moeten wij tegen dat 
beest beginnen, het was dwaas om te schieten.... 
Bernhard kwam tot zichzelf. Natuurlijk, Bruno had gelijk, een 
pijl deerde het grote dier helemaal niet, maar maakte hein 
alleen maar wild en dus gevaarlijk. Zo was hel ook, de stier 
hoog de kop naar de grond, stak de horens vooruit en kwam 
aanstormen. Ternauwernood kon Bernhard hem ontwijken, een 
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zijsprong van zijn angstig geworden paard redde hem waar-

schijnlijk het leven. Met de oren in de hals stoven de paar-
den vooruit, maar de voorsprong was te klein om de stier 
te ontlopen. Brullend schoot hij langs de paarden, hield eens-
klaps in, wendde de kop en slingerde met één beweging van 
zijn machtige horens Bruno van zijn paard. Bernhard dacht er 
niet aan om zijn vriend in de steek te laten, bliksemsnel span-
de hij zijn boog en schoot de laatste pijlen uit zijn koker in 
de richting van het woedende dier. Toen trad hij de door 
zijn wonden nog woester geworden stier moedig tegemoet, 
zijn vuurstenen bijl in de hand geklemd, gereed om die naar 
de kop van zijn belager te werpen. De oeros werd hierdoor een 
ogenblik afgeleid, dit gaf Bernhard gelegenheid Bruno een paar 
meter weg te schuiven, en nu ging deze, zich op zijn beurt 
gereed maken met zijn bijl ook de stier te lijf te gaan. Het had 
geen zin' een 0ntvluchtiflgSpOgiflg te wagen de verschrikte 
paarden waren trouwens op hol geslagen en in geen velden of 

wegen meer te zien. 
Bernhard wierp zijn bijl, maar zijn hand miste de gewone 
zekerheid, de steen schampte langs het voorhoofd van de 
oeros. Bruno bracht het er niet beter af, de puntige hoorn 
van de stier had hem eerder zijn been opengereten, hij voelde 
zich zwak en ellendig door het bloedverlies. 
De stier richtte zijn kleine oogjes van de een op de ander, 
het scheen of hij bij zichzelf overlegde wie van de nu weer-
loze knapen hij het eerst tot zijn slachtoffer zou kiezen. Toen 
boog hij opnieuw de kop, maar op dat ogenblik werden de 
jongens bij hun schouders gegrepen en ruw een eind heen 
geslingerd. Toen zij van hun verbazing waren bekomen, lag 
de stier al geveld en stonden twee jonge mannen van hun 
stam hen lachend aan te kijken. 
,,Dat was op het kantje af, jongens," zei de een, ,,wat een 
toeval dat ons pad dat van jullie kruiste. We vonden jullie 
paarden en dat was voldoende om jullie te gaan zoeken." 

,,Waarmee heb je hem geraakt," vroeg Bernhard verlegen. 
Hij, zowel als Bruno schaamden zich over hun domheid een 
oeros met een pijl en boog en een kleine vuurstenen bijl te 
willen aanvallen, wis en zeker zouden alle mannen hen uit-
lachen. 
,,Waarmee ik hem geveld heb? Met mijn bronzen bijl. Wolf 
beweerde dat het een prul was, maar hij heeft dat prul toch 
wel zo scherp gekregen dat ik met één slag deze knaap de 
schedel kloofde." 
De jongens keken hun stamgenoot bewonderend aan, toen 
vertelden zij schuchter wat hun overkomen was. 
Hun gelaat verhelderde, de twee jonge mannen prezen hen 
om hun dapperheid, maar wezen er hun meteen op, dat dap- 
perheid zonder voorzichtigheid niet meer is dan roekeloosheid. 
En roekeloos mocht de zoon van een opperhoofd zeker niet 
zijn! 
Het viertal ging nu op zoek naar de paarden, welke zij Vrij 
spoedig ontdekten. In het kamp heerste een grote drukte. 
Mans had een paar uur geleden een paar man op snelle 
paarden Vooruit gezonden, men kon niet ver van het nieuwe 
land af zijn meende hij. Nu waren ze juist teruggekomen. 
De mannen meenden, dat men thans iets te ver naar het 
noorden was getrokken;  men zou daarom het beste doen om 
morgen eerst naar links af te zwenken. 
,,Hoe lang zullen we naar het oordeel van jullie nog moeten 
trekken?" vroeg de Wijze. 
,,Wanneer we regelmatig kunnen doorrijden, zullen we op de 
derde dag te bestemder plaatse kunnen zijn," antwoordde 
een der mannen na enig nadenken. De tweede achtte dit ook 
mogelijk. 
De vermoeide mannen zochten nu hun tenten op en lagen 
spoedig in diepe slaap op het stroleger, warm toegedekt door 
schaapsvachten. 
In de namiddag van de derde dag werd het einddoel van 
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de tocht werkelijk bereikt. Tot grote vreugde van alle stam- 	 DERDE HOOFDSTUK. 

genoten betrad men het gebied, dat voor het verder deel 
van hun leven hun vaderland zou zijn, het terrein waarop 
zij nieuwe woningen zouden bouwen, hun akkers zouden be- 	 Verlies voor de stam. 

werken en hun vee zouden weiden! 

Die nacht kampeerde men nog op de oude wijze, de vol-
gende morgen vroeg reden Mans en de Wijze naar de beide 
naburige stammen, welke stroomop- en stroomafwaarts woon-
den. Terwijl de overige leden van de stam toebereidselen 
gingen maken tot het stichten van een vaste nederzetting 
gingen de hoofdman en zijn raadgever nader kennis maken 
met de nieuwe buren. 
Nog geen veldspoor verbond deze nederzettingen met het ter-
rein, waarop zij hun dorpje zouden stichten en gelijk giste-
ren de karavaan het laatste eind van de tocht moest afleg-
gen over de onbegaande heide, zo reden de beide mannen 
thans ook door een landstreek waar nog geen voetpaadje 
zelfs bestond. Ze meldden aan de buurstammen hun aan-
komst en bedankten deze nogmaals voor hun bereidwillig-
heid om hun een gebied ter bewoning af te staan. 
Ze spraken met de hoofden der beide nederzettingen af, dat 
ze nog die middag gezamelijk de nieuwe grenzen tussen hen 
zouden afbakenen. Dit betrof alleen de begrenzing tussen de 
nederzettingen onderling. Verder zou de rivier ook een schei-
ding zijn, omdat reeds sedert onheugelijke tijden stammen 
aan de overkant over weiden en houtgewas aldaar hadden 
beschikt. Aan de andere kant landwaarts in lieten de andere 
stammen Mans geheel Vrij in de landname; naar die zijde 
vond men over een grote afstand geen enkele woonplaats. 
Niemand kwam daar ooit behalve misschien een enkele maal 
eens een jager. 
In de middag, toen de beide mannen opnieuw uitreden, na-
men ze Bernhard en Bruno mee. Deze moesten hen behulp- 
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zaam zijn. Met de opperhoofden van de andere stammen reden 
ze nu over de denkbeeldige lijn, die voortaan de grens van 
de gehuchten onderling zou zijn. De beide knapen moesten 
op deze grenslijn hier en daar een drietal keien bijeenrollen. 
Later zouden sterkere krachten in de ruimten tussen deze 
grenssieneri een zwaardere kei moeten plaatsen. 

Toen deze grensafbakening had plaats gevonden, voelden 
Mans en de Wijze zich geheel gerechtigd hier hun neder-
zetting te vestigen. 

De beide mannen waren zeer tevreden over het gebied, dat 
hun was toegewezen. Hoe ver het woud zich uitstrekte in de 
richting tegenovergesteld aan die van de rivier wisten ze 
nog niet, maar ze hadden wel gezien, dat zijn vorm zeer 
grillig was en dat het vermoedelijk op sommige plaatsen niet 
erg breed was. De hoofden der buurstammen hadden hun ver-
teld, dat er zich ook wolven in ophielden, die 's winters de 
omgeving wel eens onveilig maakten en vrij zeker ook een 
paar beren. Voor een paar jaren had men daarin een beer 
buit gemaakt, maar de jacht op het dier had een man en een 
paar honden het leven gekost. Mans was dan ook aange-
raden, dat men niet anders dan welbewapend en in voldoende 
sterkte het woud zou betreden. Bernhard en Bruno, die het 
verhaal over de wolven en beren hadden aangehoord, begre-
pen, dat hier een belofte voor de toekomst lag wat de jacht 
betrof', maar wijs geworden door het avontuur met de oeros 
begrepen zij ook dat het gevaarlijk voor hen kon zijn om zich 
met z'n beiden -te ver in de wildernis te wagen. 

De derde dag na de aankomst werd met de woningbouw be-
gonnen. De plaats voor de huizen was iets verder van de 
rivier verwijderd, dan men eerst van plan was geweest. Maar 
Mans wilde wederom een aantal oude eiken hebben, midden 
in de kring van de te bouwen woningen en wilde ook gaarne 
aan de buitenzijde van het dorpje boom- en struikgewas heb- 

ben wanneer felle koude winden over de vlakte kwamen 
jagen. 
Valkoog, een der mannen, die als een goed timmerman be-
kend stond, kreeg de leiding bij de werkzaamheden. 
De eerste woning zou een lengte krijgen van vier en zestig 
voet en een breedte van vier en twintig voet. Nadat eerst 
de bodem zo vlak mogelijk was gemaakt en van boomwortels 
gezuiverd, werden de paalgaten voor de wandpalen gegraven. 
Ze werden echter niet eerder gegraven voordat bij elk aan-
gegeven gat een paal was neergelegd. De gaten toch dienden 
juist sluitend voor het in dikte nogal wisselende paalwerk 
te Zijn; ze kwamen drie voet van elkaar te liggen. Daartussen 
zouden telkens twee lichtere standers worden aangebracht; 
het geheel werd daarop horizontaal met vlechtwerk door-
vlochten. Zowel de buiten- als de binnenkant der wanden, 
zouden vervolgens met leem worden bestreken. 
Het dak zou zo mogelijk met riet worden gedekt;  kon men 
dit in de omgeving niet vinden, dan zou men zich verder voor-
lopig met heide behelpen. In elke woning zou één tussenwand 
worden geplaatst, die als scheiding van woon- en stalruimte 
was bedoeld. 
Men was eerst van plan geweest om de hoeven zoveel mo-
gelijk in een zuiver vierkant te bouwen. Omdat echter veel 
bomen omgehakt moesten worden, werd nu besloten om de 
woningen wat meer in een vrij verband ten opzichte van 
elkaar neer te zetten; ze zouden dan toch even goed om een 
brink of eikhof gelegen blijven. 
Men wilde tenslotte nog een voorraadschuur stichten, waarin 
men gemeenschappelijk de granen zou kunnen bergen. Daar 
men het eerste jaar van de vestiging toch geen graan zou 
kunnen oogsten, had dit echter geen haast. 
Het was zeer levendig geworden op het terrein waar het 
nieuwe dorp van de stam van Mans ging verrijzen. Bijna nooit 
tevoren hadden mensenvoeten deze plaats betreden; de bo- 
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dem lag hier nog in zijn maagdelijke staat, van de zijde van 
de mens was hierin nog niet de minste wijziging gebracht. 
De beide raven, die hun nest hadden boven in een der eiken-
kronen, wisten niet, wat ze hadden aan al dat lawaai daar 
beneden. 
Was het niet, dat er reeds in het nest een viertal jongen lagen, 
dat de ganse dag gekweld werd door hevige honger, dan 
waren de zwarte rovers reeds lang vertrokken. Ze vertrouwden 
die drukte daar beneden in 't geheel niet. 
Over het algemeen deed de kleine vogelwereld evenwel als-
of de komst van de tweebenige diersoort met zijn vierbenige 
trawanten haar niets aanging. De vink ging door met zijn 
heldere en onveranderlijke slag; de boomkruiper liep en draai-
de nog even druk als voorheen over de stammen, die nu in 
aantal echter een weinig slonken; enkele mezen in een paar 
soorten kwetterden rustig door en ook de fitis en de tjiftjaf 
lieten zich in hun zang niet storen. Op de nabije heide, even 
buiten de boomgroep, bleef het kneutje gorgelen en als al-
tijd bleef daar de leeuwerik zijn levensvreugde uitjubelen ge-
durende zijn vluchten naar de hemel. 
Bernhard en Bruno hielpen gelijk de andere jongens bij de 
bouwwerkzaamheden waar ze konden, maar steeds hadden 
ze pijl en boog onder hun direct bereik. Hun jachtbuit be-
paalde zich echter tot een paar eenden en een watersnip. 
Groot wild hadden ze nog niet kunnen bemachtigen; ook de 
ree, die ze in woeste ren te paard hadden achtervolgd, was 
hun ontkomen, doordat ze in het beschuttende woud kon 
vluchten. 
Op een namiddag - de stam was nu een dag of tien in haar 
nieuwe omgeving - werden ze meegenomen door Herman, 
één der houtkappers, die als de meest ervaren jager en als de 
beste schutter bij de stamgenoten bekend stond. Deze had de 
nieuwe wildpaden in de buurt al eens nagegaan, want hij had 
reeds opgemerkt, dat de oude in de omgeving niet meer wer- 

den gebruikt. Herman, had gewacht totdat de wind uit een 
gunstige hoek woei voor het doel dat hij beoogde. Boven-
dien stond er een flinke bries, die maakte, dat het in de na-
tuur niet muisstil was, zodat de dieren in het bos niet in staat 
waren om alle geluiden zuiver te onderscheiden. 
De jager ging met de beide jongens stroomopwaarts langs de 
bosstrook, die met het riviertje opliep. Hij wees de knapen 
een paar verlaten wildpaden aan, die door het lichte hout van 
wilgen, elzen en hazelaars liepen. Scherp de wildernis opne-
mend liep Herman langzaam verder. Hij ontdekte ook een 
paar hazenpaadjes, maar die interesseerden hem thans min-
der;  wel wees hij ook die aan de knapen. 
Een paar maal was de jager reeds een ogenblik blijven staan, 
scherp het houtgewas en de wildernis van struiken beschou-
wend. Hij meende dat ter plaatse het wild reeds was gepas-
seerd, maar de sporen waren hem te vaag. Eindelijk bleef hij 
langere tijd staan voor een plek, waar de kamperfoelie zich 
weelderig om het houtgewas slingerde. 
,,Niet dichterbij komen," waarschuwde hij zijn jeugdige met-
gezellen. ,,Hier komt geregeld een hert langs om te drinken." 
De jongens zagen hem vragend aan. 
Herman verklaarde zijn waarneming. ,,Aan de platgetreden 
planten op de bodem zie je dat hier een wildspoor is. En aan de 
kaal gegeten twijgen op hals of kophoogte zie ik dat het de 
weg moet zijn van een hert of van een hinde of een jonge 
volwassen bok," 
,,Waarom geen oude bok,' wilde een der knapen weten. 
,,Die had een breder spoor gemaakt," antwoordde Herman. 
,,Zie je die twee elzen? Daar tussendoor loopt het spoor. Een 
dier met een groot gewei kan hier onmogelijk passeren. Kom 
maar, we gaan terug." 
Toen ze enige schreden terug waren gelopen, brak Herman 
een stevige twijg af en plantte die in het gras. ,,Dan behoeven 
we straks niet opnieuw te zoeken," lichtte hij toe. 
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De drie jagers begaven zich weer naar de nederzetting, maar 
toen de schemering inviel, waren ze wederom op weg, ge- 
wapend met boog en speren. Bernhard en Bruno hadden aan 
hun leermeester een paar bronzen pijlpunten aangeboden. 
Deze had ze gaarne aanvaard, maar hij wilde deze avond 
zijn vuurstenen spitsen gebruiken; hij had daarmee steeds 
geschoten en was met de pijlpunten, die hij zelf vervaardigde 
en de zelf gesneden schachten steeds Vrij zeker van zijn schot. 
Als ze een klein beetje geluk hadden dan was er grote kans, 
dat ze het hert straks van dichtbij onder schot kregen, meen-
de Herman. Zijn jonge vrienden moesten aanstonds precies 
doen zoals hij, ze mochten niet praten en moesten zorgen dat 
er geen takje kraakte. 
Zodra hij de boog spande, moesten zij dit ook doen, maar ze 
mochten niet eerder schieten dan hij. 
Bij het wildpad gekomen, verdween Herman in de struiken, 
gevolgd door beide knapen. Ze hurkten neer, zo, dat ze alle 
drie gezicht op de vlakte hadden, maar toch zo dat ze goed 
verborgen waren. En nu kwam er een tijd van geduldig af-
wachten. 
De nacht begon in te vallen, maar het zicht bleef voldoende 
om op korte afstand een doel nauwkeurig te onderscheiden. 
Een stevige wind woei vanaf de vlakte en zorgde ervoor, dat 
de takken der bomen zwiepten, de bladeren ritselden. 
Het geduld van de jagers werd niet lang op de proef gesteld. 
Ze zagen dat een hert statig kwam aanstappen, regelrecht 
in hun richting. Het hart begon bij de jeugdige schutters he- 
viger te kloppen. Op ongeveer vijf en twintig meter van de 
hier slechts smalle bosrand bleef het wild stil staan. Het 
luisterde scherp en snoof onderzoekend de lucht in. Maar 
deze kwam vanaf de vlakte aanwaaien en verraadde de ja-
gers niet. De bogen lagen nu klaar voor het schot. Het hert 
deed weer een paar passen en bleef dan wederom een ogen-
blik staan. Nog schoot Herman niet. Het dier meende einde- 

lijk dat alles veilig was en stapte nu vlug naar het struik-
gewas. 

Thans trilden drie boogpezen en drie pijlen troffen doel. Het 
getroffen dier keerde zich bliksemsnel om, deed een paar 
wilde sprongen, doch stortte daarop neer. 
Herman stond op en nam zijn speer om het dier de genadestoot 
toe te brengen. Dit was echter niet meer nodig, want het hert 
was reeds dood. 
Hij riep zijn jonge vrienden. Hij wees hun waar de pijlen doel 
hadden getroffen. De vuurstenen punt was op de juiste plaats 
in de kop gedrongen en had de hersenen getroffen. Dit had 
de ogenblikkelijke dood van het dier ten gevolge gehad. Een 
meesterschot! Het slachtoffer bleek een tweejarige bok te 
zijn. 

Met behulp van een paar stevige stokken werd de jachtbuit 
naar de nederzetting gedragen. Onderweg wees Bruno naar 
een paar gestalten, die in het halfduister over de heide snel-
den. ,,Wolven,' zeide Herman. ,,We kunnen daar in de ko-
mende winter wel last mee krijgen!" 

Het dorp groeide snel. 
Van de beide naburige nederzettingen waren al een paar maal 
enige mannen overgekomen om het groeiende dorp van Mans 
en zijn stamgenoten te bezichtigen. Zij waren verbaasd, dat 
de bouw der hoeven zo snel voortgang had. De wanden van 
hun huizen waren meest geheel van paalwerk opgezet, maar 
ze konden heel goed begrijpen, dat men hier, om vlugger op 
te kunnen schieten rijswerk tussen de draagpalen had verko-
zen. Wat de grootte der woningen betrof, deze was ongeveer 
dezelfde als van de hunne. 
Zo gingen de eerste maanden van het warme getijde voorbij 
in noeste arbeid. Maar toen waren dan ook de woningen 
gereed. De mannen konden nu ieder voor zich hun tijd wij- 
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den aan het bouwen van losstaande hokken, of ze konden 
weer eens op jacht gaan. Bernhard en Bruno hadden de laat-
ste tijd al eens uitgezien naar de komst van de jonge brons-
man. Zou hij werkelijk nog komen? Het was nu de warm-
ste tijd van het jaar, de dagen begonnen al korter te wor-
den en Sieger had gezegd dat een grote tocht drie maanden 
zou duren. Als de bronsman niet spoedig kwam zou het te 
koud en te vroeg donker worden voor grote tochten. De 
moeders begonnen nu al spijt te krijgen, dat de vaders hun 
toestemming hadden gegeven en zij zich daartegen niet ver-
zet hadden. Het werd heus veel te gevaarlijk meenden zij, 
en ze hadden de Wijze gevraagd, wat die er van dacht. De 
priester had gelukkig geantwoord dat de knapen handig en 
verstandig waren en na hun avontuur met de oeros genoeg 
ondervinding hadden opgedaan om voorzichtig te zijn. De 
bronsman was een goede geleider, de jongens zou niets over-
komen. 
De wijze priester vergiste zich, de komst van de bronsman, 
welke spoedig na dit gesprek volgde, was voor de jongens 
een begin van een avontuur, dat zij zelfs in hun stoutste dro-
men nog niet beleefd hadden.... 
Maar eerst gebeurde er nog iets anders, iets dat een scha-
duw wierp op het tot dusverre Vrij onbezorgde leven in de 
nieuwe woonplaats. Hoewel de zomer vorderde was het on-
gewoon warm. 
Fel brandde dag op dag de zon en het vee, dat onder de 
hoede van de oudere jeugd weidde in het uitgestrekte gras-
land langs het riviertje, zocht een deel van de dag afkoeling 
en verfrissing in het water. De honden lagen in de schaduw 
van de eiken of van de hoeven met de tong uit de bek te 
hijgen, en de mensen, ze voelden zich bom en futloos. 
En toch was er één lid van de gemeenschap, die niet klaag-
de over de grote warmte, maar die het soms nog koud had 
en lag te rillen. Het was Wolf, de grijsaard, die niet wist 

hoeveel jaren hij precies telde, maar van wie men aannam, 
dat hij al stokoud was en die men het daarom maar vergaf 
als hij wat mopperde en zich ook tegen de verhuizing verzet 
had. 
Wolf was nu al enkele weken bedlegerig en hij lag gere-
geld op zijn bed van stro op de slaapplank in de hoeve van 
zijn zoon. Over zich had hij een deken, van wol geweven 
en vellen met bont. En toch had hij het soms nog koud. In 
de eerste weken had hij zich bij de bouw der woningen nog 
verdienstelijk gemaakt door het slijpen van de gereedschap-
pen, maar zelfs dit werk was hem te machtig geworden en 
hij had het moeten opgeven juist toen de hoeve van zijn zoon 
was gereed gekomen. Hij was daarin op zijn leger gaan 
liggen en daar lag hij nu nog. 
Het zou nu wel gauw met hem afgelopen zijn, meende de oude. 
En hij was bereid om heen te gaan, zo zeide hij. Als een 
mens zo oud was geworden, dat zijn spieren stijf en zijn been-
deren broos waren geworden, en zijn zintuigen bijkans wa-
ren versleten, dan was de tijd gekomen om heen te gaan en 
zijn plaats af te staan aan de jongeren. En Wolf meende, dat 
hij gerust zou kunnen sterven; hij had het nieuwe woonoord 
gezien en de nieuwe hoeven en hij was overtuigd, dat zijn 
kinderen en allen, die na hen kwamen en al de leden van de 
nederzetting hier ruimschoots hun voedsel zouden kunnen 
vinden. 
Zijn zoon had meermalen geprobeerd om Wolf weer wat le-
vensmoed en levenslust te geven. Hij had gezegd, dat een 
poos rust de ziekte wel weer zou verjagen. Maar de oude 
had geglimlacht en ongelovig met zijn hoofd geschud. ,,Ik 
voel het zelf het beste," had hij geantwoord. ,,Ik ga nu spoe-
dig naar het Grote Onbekende, van waar we allen zijn ge-
komen en waar we allen heengaan." 
Zijn dochter en zijn schoondochter hadden Wolf aftreksels 
van allerlei geneeskrachtige kruiden te drinken gegeven. 
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Deze zouden het zieke lichaam weer nieuwe krachten geven, 
beweerden zij. Om de vrouwen genoegen te doen dronk de 
grijsaard de vaak bittere vloeistoffen op. Maar inwendig lach-
te hij om dit malle gedoe. Het was niet, dat hij maar ge-
woon ziek was, maar zijn lichaam was nu eenmaal versleten, 
en daarmee uit. 
De Wijze kwam ook zo nu en dan bij de zieke kijken. Eens, 
toen ook deze meende de oude te moeten troosten door over 
genezing te spreken, had Wolf spottend geglimlacht en ge-
zegd: ,,Gij zijt toch de Wijze, maar ik had U toch wijzer wil-
len hebben." En telkens als de priester kwam kijken, had de 
grijsaard deze er op gewezen, dat hij begraven wilde worden 
op de heiderug, en zo duidelijk mogelijk aangegeven waar. 
Nu Wolf ziek was sliep zijn zoon vlak naast hem - ook deze 
was overtuigd dat het met zijn vader afliep - opdat hij di-
rect bij de hand zou zijn als de oude iets wenste of als hij 
onrustig werd of het benauwd zou krijgen. Op een nacht werd 
de zoon plotseling wakker; hij bemerkte, dat zijn vader lag 
te woelen. Toen hij een paar woorden tot hem richtte kreeg 
hij geen antwoord. Hij hoorde alleen een paar snikken. Toen 
was alles stil; de zieke bewoog zich niet meer. De zoon boog 
zich over zijn vader en begreep, dat deze was heengegaan. 
De volgende morgen, zo gauw het aan de kim begon te lich-
ten, werd aan alle woningen kond gedaan, dat de oude Wolf 
naar het Grote Onbekende was vertrokken. 
Toen de dag goed was aangebroken, begaf de Wijze zich met 
enige mannen naar de heiderug. De priester gaf precies de 
plaats aan, waar Wolf wenste te rusten, gelijk deze hem her-
haalde malen had te kennen gegeven. Op deze plaats werd 
nu een cirkelvormig terreintje afgebakend, met een door-
snede van zeventig voet. In deze cirkel werd de grond schoon-
gemaakt van heide en humuslaag, zodat tenslotte een zui-
vere ongerepte bodem van geelwit zand zich aftekende. 
De volgende dag werd in het midden van het schoongemaakte  

terrein een gat gegraven, waarin de oude man zou rusten. De 
diepte was ruim drie voet, men meende dat dit voldoende 
was. Het zand uit de kuil werd op de rand van de groeve 
geworpen. 

Op de derde dag na Wolfs overlijden had diens uitvaart plaats. 
Het lijk werd op een wagen gelegd op een onderlaag van 
stro. De dode was gekleed in het lange wollen jak en de wol-
len mantel. Zijn voeten staken in leren schoeisel, terwijl een 
hoge wollen muts zijn kruin dekte. 
Behalve de jeugd volgde bijna de gehele bevolking der ne-
derzetting het stoffelijk overschot van de grijsaard, toen de 
wagen afreed. 

De kleinkinderen hadden het al een hele tijd horen fluisteren, 
dat grootvader wel spoedig zou afreizen, maar ze wilden het 
niet geloven. Hij was toch immers altijd al oud geweest, ze 
hadden hem niet anders gekend en ze hadden steeds gehoopt, 
dat hij toch nog weer van zijn ziekbed zou opstaan en weer 
met hen naar liet veld zou gaan. Zo vaak hadden ze met 
grootvader tochten gemaakt, soms ver weg van de neder-
zetting toen ze daarginder woonden. Hij had hun veel van 
de vogels verteld en van al de andere dieren, grote en heel 
kleine; hij had hun het verschil gewezen tussen de slangen 
en de zo gevaarlijke adder. En al de mooie bloemen in het 
veld en in de bosjes had hij met hen gezocht en hij had hun 
geleerd om hiervan mooie kransen te vlechten, die ze dan 
trots om het hoofd droegen. En vooral, had hij hen de plan-
ten leren kennen, die men rauw of gekookt kon eten en de 
planten, bladeren en bessen, die de mens ziek konden ma-
ken, zelfs doen sterven, als men deze ging eten. 
Steeds was grootvader voor hen de lieve oude man geble-
ven, op wie de jeugd nimmer tevergeefs een beroep had ge-
daan. Ook nog in de laatste dagen voor zijn sterven, toen hij 
al heel zwak en moede was geworden had hij hun, zijn klein-
kinderen, nog steeds vriendelijk toegelachen, als ze aan zijn 
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legerstede kwamen om hem een lekker hapje, een stukje vis 
of vlees, wat melk of een paar mooie bloemen te brengen. Zijn 
magere hand had hen dan liefkozend over de haren gestre-
ken. 
Maar dit alles was nu voor altijd voorbij; grootvader was 
nu uit hun dagelijks leven verdwenen. Doch in hun hele 
verdere leven zouden ze zich hem toch altijd blijven herin-
neren, de zorgzame grijsaard met zijn vriendelijk-zachte ogen. 
Toen de door twee paarden getrokken wagen het gedolven 
graf had bereikt, werd de dode door enkele mannen voorzich-
tig opgenomen en in de groeve gelegd. De armen werden langs 
zijn lichaam gestrekt en beneden de elleboog een weinig over 
de buik gebogen. In een zijner handen werd hem een vuur-
stenen mes gegeven, gevat in een greep van ieder. Ter weers-
zijden van hem werden zijn wapens neergelegd, de boog met 
een tweetal pijlen en de grote bijl van vuursteen, in een 
schachting van taai eikenhout. Neen, een bronzen wapen had 
de oude niet mee willen hebben, dit had hij uitdrukkelijk 
aan zijn zoon gezegd. Maar de bijl van vuursteen, de mach-
tige, zware, die hij in langdurige arbeid zelf had vervaardigd. 
waarop hij zo trots was geweest ook wijl hij van een zo 
prachtige bruine kleur was; deze bijl - had Wolf gezegd - 
moest hem blijven vergezellen. 
Nu de dode daar in zijn laatste rustplaats lag, sprak de Wijze 
de aanwezigen toe. Hij sprak van de Almacht, die hij ook 
Alvader noemde, die geeft en neemt, van Haar Wijsheid, die 
het oude verdorde hout wegnam en steeds weer nieuwe jonge 
loten deed opschieten. Van de keten der eeuwigheid, waarin 
ook elk mensenkind een schakél was. Terwijl Wolf weer 
naar het Grote Onbekende was teruggekeerd, waren twee zie-
len vandaar aangekomen: in de laatste tien dagen was de 
gemeenschap met twee zuigelingen aangegroeid. 
De Wijze wees er vervolgens nog op, dat Wolf was gestorven 
gelijk het een man betaamt. Hij wist, dat hij spoedig ging 

vertrekken, maar hij had daarvoor geen ogenblik gemord en 
geklaagd. Hij had niet de minste angst gehad voor de dood; 
in hem was de overtuiging, dat zowel geboorte als sterven 
behoorde in het grote plan, waarin ook de menselijke nietig-
held was begrepen. 
Toen de Wijze uitgesproken was, keerden de stamgenoten 
terug naar hun gehucht. Een paar mannen bleven achter om 
de grafkuil te dichten met het uitgeworpen zand. 
Het grote werk kwam nu echter nog aan: Het aanbrengen 
van twee palissaderingen en opwerpen van de heuvel bo-
ven het graf. Hieraan hadden enige mannen enkele dagen werk. 
Uit het nabije woud werden de benodigde stammen voor de 
palissadering gehaald. Eerst werd een kleinere kring van pa-
len direct rond het graf aangebracht. Deze werden aangepunt 
en met een houten slaginstrument een eind de grond in ge-
dreven. Hun lengte boven het maaiveld was ongeveer drie 
voet. Nu werd met karren en slepen geel wit zand aange-
bracht uit de omgeving. Het zuivere zand werd nu op het 
graf gestort. Dit werd zolang gedaan tot zich op en rond het 
graf een ronde heuvel had gevormd, die in het centrum een 
hoogte had van ongeveer zeven voet en de glooiingen de rand 
van de afgeplagde cirkel hadden bereikt. Toen men hierme-
de eindelijk klaar was, werd, om verstuiving van het heu-
vellichaam tegen te gaan, dit met plaggen belegd. 
Nu kwam aan de voet van het graf, rondom, nog een palenrij. 
De palen hiervoor, die op een afstand van drie voet van el-
kaar kwamen te staan, werden aan de bovenkant door houten 
stammetjes aan elkaar verbonden. 
Toen eerst was de laatste hand gelegd aan het graf van de 
oude Wolf. En de eeuwen door zou het daar blijven tronen 
op de heuvelrug. 
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VIERDE HOOFDSTUK. 

Een dief in de nacht. 

'Wie meent dat dertig eeuwen geleden de jeugd een gemak-
kelijk leventje kon leiden omdat er geen scholen en sommen 
bestonden vergist zich deerlijk. Nee, inderdaad Bernhard en 
Bruno behoefden zich niet het hoofd te breken over moeilijke 
sommen, maar wel hadden zij andere zorgen. Van jongsaf 
aan werd hun de kunst bijgebracht zelf hun wapens te ver-
vaardigen, wie zelf geen goede bijl kon maken zou nooit een 
goed jager worden, en de ouderen keken nauwlettend toe 
of de jongeren de hun opgelegde taken wel goed verrichtten. 
Bernhard en. Bruno hadden het daarin al vrij ver gebracht. 
Hoewel nog geen volleerde vuursteenbewerkers konden ze 
er toch handig mee terecht. Op een middag zaten ze weer 
op een zonnig plekje met een aantal vuursteenknollen voor 
zich. Hun vaders hadden hun opgedragen een aantal pijlspit-
sen te maken, de voorraad moest nodig worden aangevuld 
omdat bij een paar grote jachtpartijen natuurlijk nog al eens 
een pijl verloren was gegaan. 
Met een klopsteen van harde zandsteen, dioriet of ander ge-
steente tikten de knapen eerst de vuile, soms van fossielen 
voorziene korst van het stuk silex, bekeken dan de brok met 
kritische ogen op eventuele bijna onzichtbare, verborgen 
breuken en beproefden zijn splijtbaarheid. Deze liep bij de 
verschillende vuursteenklompen vaak zeer uiteen. Ja, ze had-
den dit al te goed reeds ervaren, het vuursteenbewerken was 
een moeilijk vak; er was veel routine en kennis van de ste-
nen nodig, om maar tik-tik voor de vuist weg de stukken in 
vereiste dikte en breedte van het kernstuk te doen springen, 
zoals een enkele van de beste werkers dit kende. 

,,Mis, daar druk ik er weer eentje doormidden.' Bernhard 
gooide de brokstukken met een nijdig gebaar een eind weg. 
,,Nou dan kun je toch maar beter spitsen van brons hebben, 
daar heb je tenminste niet zo ellendig veel werk mee." 
De beide knapen bleven onder hun werk maar steeds door 
babbelen. 
Maar zo langzamerhand kregen de jeugdige vuursteenbewer-
kers hun bekomst van de arbeid en ze waren reeds van plan 
om voor vandaag het werk maar te beëindigen, toen Bruno 
uitriep: ,,Wie komt daar ginds?" 
,,Waar?" 
,,Daar rechts van de heuvel van Wolf." 
Er kwam daar een ruiter aangereden, die een pakpaard met 
zich meevoerde. De man scheen de tijd te hebben, want de 
dieren gingen in stap. 
,,Misschien is het een van onze buren," opperde Bernhard. 
,,Mogelijk." 
De jongens gingen nog even door met hun werk, maar hiel-
den intussen de ruiter in het oog, die recht op de nederzetting 
aanreed. 
Ineens rees Bernhard op. Hij hield de hand boven de ogen en 
tuurde scherp naar de ruiter. ,,Ik geloof..., hoe is 't moge-
lijk..., ik geloof warempel, dat het Sieger is." 
Toen de ruiter nog wat dichterbij was gekomen, moest ook 
Bruno toegeven, dat deze in ieder geval verdraaid veel op 
Sieger leek. 
En toen de man nog iets naderbij was gekomen, lieten de 
knapen hun werk in de steek en ze snelden de ruiter tegemoet. 
Want het moest wel echt Sieger zijn. 
De jongens verwelkomden hun vriend uitbundig. Deze zag 
hen goedmoedig lachend aan. ,,Eindelijk heb ik jullie dan 
toch gevonden," zeide hij. 
,,Je wilt toch zeker niet beweren, dat je al die tijd, al die 
manen, naar ons hebt gezocht, Sieger," spotte Bruno. 
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„Neen, maar toch wel enkele dagen.” 
,,Wij hebben lang op jullie gewacht, Sieger. Maar zijn dit de 
paarden van jullie wagen niet?" vroeg Bernhard. 
,,Die zijn het. Vader en de wagen zijn thans thuis." 
Ze waren intussen bij de nederzetting aangekomen en Sieger 
sprong van zijn paard. ,,Ik zal je straks wel vertellen wat ik 
van plan ben. Maar laten we eerst de paarden stallen. Waar 
kan ik dat?" 
,,Bij ons," riep Bernhard. 
,,Dan bij ieder één," meende Bruno. 
,,Ik heb de dieren liever bij elkaar, ze zijn aan elkaar gewend," 
antwoordde de bronsman. 
,,Nu, dan blijven ze eerst bij ons," zei Bernhard op besliste 
toon. ,,We zijn hier bij onze woning; we kunnen de paarden 
direct op stal brengen. Wacht, we zullen je helpen de boel 
van het paard te halen." 
,,Neen," weerde Sieger af, ,,houdt jullie de paarden vast, dan 
ga ik afladen. De manden zitten veel te geheimzinnig met 
riemen vast!" 
Er waren uit de huizen nieuwsgierigen komen toelopen. On-
der deze bevonden zich ook Bernhards vader en zuster. 
,,U vindt het toch goed, dat Sieger vannacht de paarden bij 
ons stalt, vader?" 
,,Natuurlijk, de bronsmannen zijn hier steeds welkom. Zij 
zorgen voor de nieuwste wapens. Sieger blijft bij ons slapen," 
besliste Mans. 
Het pakpaard was inmiddels van zijn last bevrijd en de beide 
dieren werden door de knapen naar de stal gebracht. Sieger 
bracht de manden met ruilwaren in het woonvertrek. De moe-
der van Bernhard verwelkomde hem hartelijk, doch kon niet 
nalaten bezorgd te vragen, of ze nu nog een grote reis wilden 
ondernemen, nu de nachten al zoveel langer werden en het 
barre getijde spoedig zou intreden. 
Sieger stelde haar gerust. Hij wilde met die tocht wachten  

tot de korte en koude dagen met sneeuw en ijs weer voor-
bij waren. Zijn vader was thuis, en hij, Sieger, reisde nu alleen 
maar wat rond in bekende streken. 
De beide knapen kwamen thans uit de stal en bestormden Sie-
ger met allerlei vragen. Lachend probeerde hij op alles ant-
woord te geven, maar Bernhards moeder zei, dat ze de brons-
man wat met rust moesten laten, want hij zou zeker wel ver-
moeid zijn. En ze moesten zich met hun houten bankjes aan-
stonds maar om de tafel schikken, want het avondeten, de 
vleessoep, was klaar. 
Het hele gezin ging nu aan tafel zitten, ook Bruno op uit-
nodiging van de huisvrouw en men deed zich te goed aan 
vette soep, die rijkelijk van hoeveelheden vlees was voor-
zien. Toen men hiermede klaar was ging men de bankjes 
verschuiven naar het haardvuur. Het was daar gezelliger zit-
ten en het houtvuur gaf warmte en licht, dat men aanstonds 
al weer nodig zou hebben. Het licht kwam zelfs overdag 
maar spaarzaam in het vertrek door de kleine raamopeningen. 
Het gehele gezin van de hoofdman was aanwezig. Bernhard, 
zijn vader en moeder en beide jongere broertjes. En dan nog 
zijn zeventienjarige zuster, de blonde Linde, die deze naam 
van haar moeder had ontvangen om haar blanke tint vanaf 
haar prille jeugd. De vrouw van Mans had grote verering 
voor de linden, waarvan er een pracht exemplaar stond bij 
haar woning in de oude nederzetting. Het hout van die boom 
was zo blank als de huid van Linde. En verder had zij alle 
goede hoedanigheden gelijk haar lievelingsboom met de sa-
tijnen bladeren en de geurige geneeskrachtige bloesems. 
Bruno was ook maar gebleven, hij was hier immers zo goed 
als thuis. 
Het woongedeelte in de woning van Mans bestond gelijk bij 
de andere huizen, uit slechts één vertrek. De meubelen be-
stonden uit een aantal houten bankjes en een solide, doch ruw 
getimmerde tafel. Het haardvuur brandde ongeveer in het 
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midden van het vertrek met daarboven in het dak een gat 
voor rookafvoer. In één der hoeken van de woonruimte be-
vond zich de bakoven; in twee der andere hoeken bevonden 
zich de slaapbanken, enigszins afgeschut met vlechtwerk. Een 
aantal kookpotten en ander huisraad lag of hing in de buurt 
van de oven. 

De wapens van de hoofdman en ook de boog en speren van 
Bernhard hingen aan de met leem bestreken wanden. Het 
blinkend gepoetste bronzen zwaard van Mans gaf hier wel de 
toon aan. Behalve de bogen en speren waren daar nog twee 
stenen bijlen en een fraai gevormde stenen strijdhamer. De 
speren waren alle nog voorzien van vuurstenen spitsen. 

Dan hingen daar nog wapens en werktuigen van hoorn en 
been, waaronder de hakken of houwelen en stukken voor 
het bewerken van huiden. 

Sieger zou een en ander van zijn reizen vertellen, deze avond, 
maar eerst pakte hij zijn artikelen uit om die door de aan-
wezigen te laten bewonderen. Hij zeide, dat hij alleen die 
dingen meegenomen had, die hij naar zijn oordeel in deze 
streken het gemakkelijkst zou kunnen verruilen. Zijn schat-
ten aan barnsteen waren daarom niet groot; deze vonden 
beter aftrek bij de stammen, vanwaar zij het brons haalden. 

Toch had hij nog aardige hangertjes en mooie beslepen kra-
len van deze stof bij zich. Van bron waren was hij daaren-
tegen ruim voorzien. Er waren een tweetal zwaarden, een 
aantal messen of dolken, sikkels, bijlen en beitels, vishaken, 
kammen, scheermessen, pincetten, sier- en veiligheidsspelden, 
arm- en halsringen en nog meer. Deze laatste vonden grote 
interesse bij de vrouwen die evenwel nog meer bewondering 
voor de van fraai ingetikte ornamenten voorziene gordel-
platen, bekers of kommen en schalen hadden. 

Maar het enthousiasme van de vrouw en dochter van Mans 
steeg nog, toen ze de fijne gouden sieraden te zien kregen 

en de kralen met email in alle kleuren. Deze laatste kwamen 
van warme, heel verre landen, zeide Sieger. 
Om de schatten van de bronsman beter te kunnen bewonderen, 
werden een paar harsfakkels ontstoken, want het begon in-
middels donker te worden en de brandende stukken hout op 
het haardvuur waren alleen niet in staat om de duisternis 
voldoende te verdrijven. 
Een andere afdeling van de voorraad van de bronsman, was 
die der stenen wapens. In hun soort waren hierbij ook pracht-
stukken;  bijlen, vlijmscherp op de snede en soms over de 
gehele vlakken beslepen, in allerlei soort van gesteente; ha-
mers, van de heel eenvoudige tot de meest bewerkelijke en 
kunstvolle modellen, dolken of lanspunten en sikkels in de 
prachtige afwerking, waarbij de platte zijden geheel waren 
afgeschubd. 
Maar de tijd was voorbij, dat men hiervoor nog een buiten-
gewone interesse had, want het brons was als concurrent 
van de steen opgetreden en hoe langer hoe meer werden bron-
zen werktuigen aangeschaft, die de stenen verdrongen. Even-
wel - zo zeide Sieger - waren er ook nog streken, waar 
men van brons niemendal wilde weten, streken, waar mensen 
woonden, die hun doden neerlegden in bouwwerken, die ge-
heel van zware veldkeien waren opgericht. 
,,Maar ik begrijp niet, Sieger, dat ge zo helemaal alleen durft 
te reizen,' merkte de vrouw des huizes op. ,,Hoe gemakkelijk 
zou men U iets kunnen doen, vooral ook, omdat men weet, 
dat ge zoveel prachtige en nuttige dingen bij U hebt." 
,,Dat is zo," antwoordde de jonge man. ,,Maar ik reis dan ook 
alleen in streken, waar het rustig is en ik vele nederzettingen 
ken." 
Nu viel Bernhard in. ,,Sieger wil ons graag een paar dagen met 
zich mee hebben. Hij zal ons dan ook het Grote Water laten 
zien. Dat mag toch, vader?" 
,,Is dat zo, Sieger?" vroeg Mans. 
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„Ja, de jongens willen dit graag en ik heb ze ook gaarne als 
gezelschap. Vele dagen aaneen in je eentje over de vlakte 
te zwerven is ook wat eentonig.' 
,,Hoe lang blijven jullie weg?” 
,,Twee, hoogstens drie dagen." 
,,Vooruit, als jij meent geen last van de knapen te zullen 
krijgen, laat ze je dan vergezellen,' zei Mans. 
Linde mengde zich ook in het gesprek. ,,Maar de jongens 
zijn nog zo klein." 
Verontwaardigd stoof Bernhard op. ,,Ga eens naast me staan. 
Nu, hoeveel ben jij nu groter?" 
,Nou ja, ik bedoel, jullie zijt eigenlijk nog kinderen." 
De beide knapen lachten smalend. 
De bronsman was begonnen zijn artikelen weer in de van 
binnen met huiden beklede manden te pakken. Hij nam twee 
bronzen messen en gaf de beide jongens er eentje. Deze 
glommen van verwaandheid en dankten de jonge bronsman op 
luidruchtige wijze. Aan Linde reikte Sieger een fraai gemo-
delleerde barnstenen hanger. 
,,Sieger, ge moet die hengels niet verwennen," meende de 
hoofdman. ,,Ze hadden ook reeds pijlspitsen van U." 
De bronsman lacht zijn gulle lach en antwoordde: ,,Ik houd 
een boel van die jongens." 
Nu schaterde een van Bernhards broertjes en riep: ,,Dan hou 
je zeker ook een boel van Linde!" 
Het jonge meisje bloosde en keek wat verlegen voor zich. 
Moeder mopperde op de jeugdige bengel. Maar de jonge 
bronsman zei lachend: ,,Het is goed opgemerkt, kleine vriend, 
en zodra je wat groter bent, krijg je ook een mes van me." 
Sieger verhaalde daarop, hoe vroeger - het moest al zeer 
lang geleden zijn - in een ver verwijderd land de wilde 
paarden ook met vuur gejaagd werden. Die galoppeerden 
dan in wilde angst een langzaam oplopende heuvel op, die 
echter ineens in een diep ravijn eindigde. De dieren tuimelden 

daar dan naar beneden en vonden er de dood, want ze braken 
de nek of de benen. Er moesten daar, volgens de verhalen, 
die hij in de warmere streken had gehoord, nog grote hoe-
veelheden paardenbeenderen liggen onder zand en puin. 
Hij vertelde nog meer over zijn reizen, maar de fakkels raak-
ten nu spoedig uitgebrand en Bruno vond het tijd om naar 
huis te gaan om daar zijn ouders in te lichten over de voor-
genomen reis van Bernhard en hem met de bronsman. De 
anderen gingen na een poos hun slaapsteden opzoeken. De 
echtgenote van Mans verzorgde eerst nog de haard en schep-
te as over de brandende blokken, om zo mogelijk vuur te 
bewaren voor de volgende ochtend. 

De volgende morgen begaf de bronsman, door de jongens 
vergezeld, zich al spoedig op pad. Er bestond nog geen veld-
spoor naar de volgende nederzetting, de bronsman liet daar-
om de vier paarden maar lopen en vermeed bosgebieden en 
plassen. Vrij spoedig bereikten zij de nederzetting stroom-
afwaarts en daarmee meteen een veldspoor. 
,,En kunt ge nu zonder hulp de weg naar het Grote Water 
vinden, Sieger?" vroeg Bruno. 
1,0 ja, och, dat leer je zo langzamerhand wel.' 
,,Ik begrijp het niet goed," zei nu Bernhard. ,,Je kunt voor-
uit en achteruit, naar links en naar rechts; maar hoe weet je 
steeds, dat je op de goede weg bent als je hier of daar naar 
toe gaat wat ver weg is?" 
Sieger lachte. ,,Ja, dat kan ik niet verklaren. Natuurlijk kun 
je je een heleboel punten van een vorige reis herinneren, 
maar toch niet alle en soms kom je in een streek, waar je 
nog niet eerder geweest bent. Natuurlijk, je moet het reizen 
en trekken ook leren, maar hoe je het leert, weet ik ook 
weer niet. Vraagt eens aan de vogels, hoe ze weten waar-
langs ze moeten vliegen, als ze gaan vluchten voor het ko- 
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mende koude jaargetijde. Ze zullen daarop ook geen antwoord 
kunnen geven." 
,,Als ze Hertengang en Wervelwind een hele dag en nog lan-
ger wegvoeren, dan naar links en dan naar rechts en men 
laat ze dan weer Vrij, dan zullen ze een rechte gang naar huis 
terug Vinden. Hoe kan dit?" 
,,Vader vergist zich nooit op reis. Overdag richt hij zich op 
de zon en bij nacht op de sterren. Maar ook, als de zon en 
de maan en de sterren er niet zijn, reist hij in alle richtingen 
waarheen hij wil zonder zich te vergissen. Zo zeker als vader 
is, ben ik echter nog niet altijd." 
,,Zouden wij dat reizen op deze wijze ook kunnen leren?" 
vroeg Bruno. 
,,Natuurlijk; of eigenlijk leren behoef en kun je het niet; het 
komt vanzelf als je veel reist," antwoordde de jonge man. 
De drie reizigers reden door een gehucht; de inwoners ston-
den hen verwonderd aan te staren. Spoedig daarop zagen ze 
in de verte rechts van hen, waarheen een zijspoor scheen te 
lopen, een andere nederzetting liggen. Maar Sieger nam geen 
notitie van deze dorpjes. 
,,Ge zijt toch uitgetrokken om te ruilen, Sieger, maar ge rijdt 
alle woningen voorbij," merkte Bernhard op. 
,,Wat moet ik hier ruilen?" meende de jonge handelaar. ,,Ze 
hebben toch niets dan huiden en pelzen en wol. We gaan 
eerst naar de mensen met de grote steengraven." 
,,Maar allereerst wat rusten." 
,,Kunnen we daar vandaag nog komen, Sieger?' informeerde 
Bruno. 
,,O ja, we hoeven daarvoor niet eens erg snel te rijden." 
Toen ze meenden voldoende te hebben gerust stegen de rui-
ters weer op en vervolgden hun tocht. Nu eens ging het een 
tijd stapvoets, dan weer in draf. Het landschap bleef overal 
hetzelfde: veel heide met hier en daar een bosterreintje; een 
enkele maal een beekje en niet te vergeten een aantal moe- 

rassen, waar dan het veldspoor omheen leidde. In de middag 
passeerden de vrienden slechts één gehuchtje; het bleek, dat 
grote uitgestrektheden land, hier nog onbewoond waren. 

Eenmaal hielden de reizigers op een wenk van Sieger hun 
paarden in. Deze wees zijn vrienden op een vijf of zes dieren, 
die in de verte over de vlakte draafden. 

,,Wal voor dieren zijn dat, Sieger?" vroegen de jongens. 
,,Paarden." 

,,Paarden?' was nu de verwonderde vraag. 
,,Ja, lijkt jullie dat zo vreemd? Er zijn hier nog wilde paarden." 
,,Dat hebben we ook wel eens gehoord, maar we hebben ze 
nog nooit eerder gezien," zeide Bernhard. 

,,Dat geloof ik wel. Ze zijn zeer waakzaam en snel." 

,,Wordt er wel op gejaagd, Sieger?" 

,,Nu ben jullie toch wel wat dom," lachte de bronsman. ,,Na-
tuurlijk, jongens, jullie weten toch ook wel, dat paardevlees 
lekker smaakt." 

Bruno dacht even na. Toen zei hij: ,,Ik zal aan Herman ver-
tellen, dat hier wilde paarden zijn. Het is hier niet zo erg 
ver van onze nederzetting." 

,,Als je er maar rekening mee houdt, dat de beesten niet 
lang op één plaats blijven om jullie af te wachten," spotte 
Sieger. 

Weer reden de ruiters verder door het eenzame landschap. 
Toen kwamen ze langs akkerland, waarop een paar mannen 
aan het werk waren, die het gezelschap nieuwsgierig opnamen. 
,,We komen nu direct aan een nederzetting," zei Sieger. ,,Zie, 
daarginds ligt het steengraf, dat er bij behoort.' 

De knapen zagen in de door hun vriend aangeduide richting. 
Ja, daar zagen ze tegen de horizon een heuvel zich aftekenen. 
,,Ge zult de mensen in dit gehucht wel moeilijk kunnen ver-
staan," vervolgde de bronsman. 
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„Waarom? Praten ze nog gekker dan de buren van ons?' 
vroeg Bernhard. 
,,Nog veel gekker,” lachte Sieger. 
Het veldspoor richtte zich nu naar een armelijk bospartijtje. 
Rook kringelde boven de bomen uit, wat op een nederzetting 
wees. Een ogenblik later bevonden de ruiters zich reeds mid-
den in een gehucht. 
Sieger sprong van zijn rijdier, toen ze zich op een pleintje 
tussen de huizen bevonden. De jongens volgden zijn voor-
beeld. ,,Bruno, houdt jij de paarden even vast, dan zetten 
Bernhard en ik de tent op." 
De onderdelen van de tent werden van het pakpaard geladen 
en met grote snelheid werd het tijdelijk onderkomen opge-
richt. Van alle kanten kwamen nu nieuwsgierigen, volwasse-
nen zowel als kinderen, uit de huizen vandaan. Bruno, die zijn 
blik al eens in het rond had laten gaan en de woningen had 
bekeken, dacht bij zichzelf niet geheel zonder minachting: 
,,Wat zijn me dat voor huizen, niet half zo stevig gebouwd 
als de onze. En klein zijn ze ook. Dat die mensen, die zulke 
geweldige stenen kunnen verplaatsen, geen betere woningen 
kunnen bouwen! Onbegrijpelijk!" En Bruno schudde meewarig 
met zijn hoofd, ,,En het schijnt wel alsof alle mensen hier 
donker haar hebben." 
Bij de omstanders had zich een bejaard man met een vrien-
delijk gezicht gevoegd. Toen Sieger deze gewaar werd, liep 
hij dadelijk op hem toe en begroette hem. Het was het opper-
hoofd van de stam. De bronsman bleef een ogenblik met hem 
staan praten, terwijl Bernhard de tent verder in gereedheid 
bracht. 
Een oudere man begon in zijn taaltje enkele kleinere bont-
vellen aan te prijzen; het waren er een viertal. De knapen 
verstonden weinig van zijn betoog, maar toch begrepen ze, 
dat de man een lofrede hield over zijn fraaie vellen. De brons-
man vroeg, zoveel mogelijk ook in dezelfde taal, wat hij er- 
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voor wilde hebben. De eigenaar van de vellen bekeek een 
ogenblik de stenen en bronzen wapens en wees toen op een 
stenen bijl, een knots en een lanspunt. Sieger begon te lachen 
en schudde beslist van neen. 
De bronsman richtte zich nu tot de andere omstanders en 
vroeg of er meer waren, die wilden ruilden. Er kwam een jonge 
man naar voren met een partijtje, naar het scheen, goede zui-
vere wol. Deze verzocht hiervoor een bronzen mes te mogen 
ontvangen. Onmiddellijk reikte Sieger de man het blinkende 
mes en de wol werd door Bernhard aangenomen, die ze in 
de hut droeg. 
Zo ging het een tijd door; tenslotte was de bronsman heel 
wat stenen stukken kwijt en had hij een mooi stapeltje huiden 
en wol verkregen. Een man van middelbare leeftijd had een 
koehuid aangeboden; ze was echter erg slecht, zat vol gaatjes 
en was bovendien slecht behandeld. Sieger voelde er niets 
voor om ook die huid mee te slepen. De eigenaar vroeg er 
een bronzen mes voor, maar de handelaar dacht er niet aan 
om op deze ruil in te gaan. De man, die bovendien een on-
gunstig uiterlijk had, wierp Sieger nu een fel vijandige blik 
toe. 
Toen de ruilhandel afgelopen was - ze had slechts kort ge-
duurd, daar het hier een schaars bevolkte nederzetting was 
en de hoeveelheid aangeboden goederen niet groot - werden 
de ruilartikelen weer ingepakt. Sieger en Bruno gingen snel 
enige bossen stro halen voor het nachtleger, want de duister-
nis begon al te vallen. Liggend op het stro in hun tent, gingen 
de drie vrienden nu kalm hun maal houden. 
Toen het flink donker was geworden en over de hele neder-
zetting een diepe stilte was gevallen, vielen de beide knapen 
in een rustige slaap. Ze waren door de lange rit op deze dag 
aardig vermoeid. 
Sieger daarentegen weerde met alle kracht de slaap van zich. 
Het was alsof een inwendige stem hem waarschuwde om 
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wakker te blijven en waakzaam te zijn. Telkens kwam hem 
het ongunstige gezicht van de man voor de geest, van wie hij 
de slechte huid niet had willen ruilen. En hij kon de gedachte 
niet uit zijn hoofd zetten, dat die kerel niet te vertrouwen 
was en dat hij, Sieger, zich voor hem zou moeten hoeden. 
Dan ook weer vond hij deze gedachte belachelijk, althans 
hij probeerde deze als malligheid op te vatten. Maar dadelijk 
daarop kwam weer de waarschuwing. Zelfs werd hem inge-
fluisterd, dat de man plannen had om een aanslag op zijn 
schatten te doen. Sieger was dan ook in de tent op een plaats 
gaan liggen, vanwaar hij de kerel gemakkelijk op zijn rug 
kon springen, als deze het zou wagen aan zijn eigendommen 
te komen. 
Zo lag de jonge bronsman, die toch vroeger steeds gerust was 
gaan slapen, wakker in de nacht, die zo donker was, dat men 
de dingen in de nabijheid maar vaag kon onderscheiden. Niets 
verbrak de doodse stilte, dan alleen zo nu en dan een uilen-
roep. Zelfs geen hond hoorde men blaffen. 
Zijn scherp geslepen bronzen dolk had Sieger in zijn hand 
genomen en een paar sterke riemen had hij naast zich ge-
legd. Hij riep zich de man met het afgekeurde vel nog eens 
goed voor de geest. Het leek hem een stevige knaap te zijn, 
doch tevens een luie kerel. Sieger dorst hem dan ook heus 
wel partij te geven, maar hij was alleen bang, dat hij zich in 
zijn slaap door hem zou laten verrassen. 
Soms meende de jonge man buiten de tent iets verdachts te 
horen. Hij probeerde dan nog scherper te luisteren, maar tel-
kens was het maar verbeelding geweest. 
Toen - het moest nu wel omstreeks middernacht zijn - 
wist hij zeker, dat er zich iets buiten bij de tent bewoog. Hij 
had een tak horen breken. Alles was daarop echter weer een 
poos stil. Plotseling een zwak gerucht bij de ingang van de 
tent! ,,De kerel luistert of we wel vast slapen," ging Sieger 
door het hoofd. Weer was het stil. Nu werd de huid voor 

de ingang een weinig opzij geschoven en bijkans onhoorbaar 
en bij de heersende duisternis moeilijk te onderscheiden, sloop 
een man de tent binnen. 

Ineens was hij opgesprongen met zijn mes tussen de tanden en greep hij de 

hevig verschrikte indringer bij de keel. 

Sieger hield zich slapende, hoewel hij gereed was om op te 
springen. 
De binnengekomene, wiens schaduw zich slechts onduidelijk 
aftekende, begaf zich naar de manden en boog zich daar over 
heen. 
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Nu vond Sieger dat zijn tijd gekomen was. Ineens was hij 
opgesprongen en met zijn mes tussen de tanden, greep hij de 
hevig verschrikte indringer bij de keel. Er ontspon zich een 
korte worsteling. De bronsman had de onbekende spoedig 
voorover op de bodem liggen en diens armen met kracht op 
de rug gedraaid. 
,,Jongens, geef me gauw de riemen, die daar lîggen,' riep 
Sieger tot de knapen, die uit hun slaap waren opgeschrikt en 
die verbaasd en niet zonder vrees het laatste bedrijf van de 
worsteling hadden gezien. 
,,Waar liggen die?" 
,,Op het stro, waar ik heb gelegen.' En tegen de nog tegen-
spartelende inbreker zei de bronsman met weinig vriendelijke 
stem: ,,Lig stil, of ik steek je het mes tussen de ribben, dief!" 
De jongens brachten de riemen. ,,Bindt zijn armen, terwijl 
ik zijn handén vasthoud.... Ja, zo is het goed.... neen, nog 
steviger aanhalen.... Ziezo, nu nog zijn voeten met de andere 
riem, goed stevig!" 
De indringer, die tot dusverre zijn stem nog niet had laten 
horen, beloofde nu aan Sieger allerlei geschenken als hij 
hem maar wilde loslaten. Hij had niets kwaads in de zin ge-
had; alleen.... ja, hij had toch zo graag een bronzen mes 
willen bezitten. Sieger verwaardigde zich evenwel niet om te 
antwoorden. Toen hij zich had overtuigd, dat de riemen goed 
om armen en benen waren gelegd, zei hij tot zijn jonge vrien-
den: ,,Ik ga het opperhoofd halen; pas zo lang op de kerel. 
Spaar hem niet, als hij misschien wil proberen om lastig te 
worden." 
Sieger verdween uit de tent. De gevangene probeerde een 
ogenblik zich te bevrijden, maar de riemen hielden zijn ledema-
ten zo vastgekneld, dat het hem niet gelukte om enige speling 
te krijgen. Hij staakte dan ook al spoedig zijn pogingen. Aan 
elke zijde van hem had een der knapen plaats genomen, zij 
hadden hun bronzen mes in de hand. De opdracht, die ze 

hadden gekregen van hun oudere vriend om hier in de don-
kere tent die vreemde kerel te bewaken, vonden ze buiten-
gewoon gewichtig, maar toch klopte hun hart van spanning 
dubbel zo hard als anders. Met de grootste oplettendheid be-
spiedden ze alle bewegingen van de tussen hen liggende, ge-
bonden man. 
Gelukkig behoefden Bernhard en Bruno niet lang te wachten. 
Spoedig verscheen Sieger weer, thans in gezelschap van de 
hoofdman en een jonge man, die een brandende fakkel droeg. 
Het opperhoofd wierp een blik op de gebondene en zei daar-
op: ,,Had ik het niet gedacht? Het kon niemand anders dan 
Volker zijn. Schaam je, Volker," sprak de oude man met na- 
druk, terwijl zijn stem enigszins beefde, ,,schaam je, ge brengt 
onze stam in een kwade roep. Ge hebt de eerbiedwaardige 
regel der gastvrijheid op de grofste wijze geschonden. Maak 
hem maar los," zo wendde de hoofdman zich tot de brons-
man, ,,hij gaat met ons mee, de raad der ouderen zal morgen 
over hem richten." 
,,Zal hij streng worden gestraft?", vroeg Bruno toen beide man-
nen met hun gevangene vertrokken waren. 
Sieger knikte. 
,,Op diefstal staat hier een zware straf en men zal het Volker 
dubbel aanrekenen, dat hij zich wilde vergrijpen aan eigen-
dommen van gasten, de wetten der gastvrijheid zijn hier 
heilig." 
De jongens schrokken, zij waren van mening dat het meer 
hebzucht, dan slechtheid was geweest, welke Volker tot zijn 
ondoordachte daad had gedreven. 
,,Kunnen wij niets voor hem doen," vroeg Bruno schuchter, 
,,wij zijn die strengheid niet gewend." 
De bronsman keek hem verwonderd aan. 
,,O ja, wanneer ik zelf in het geding treed, kan ik hem ver-
lossen, dan wordt hij alleen weggejaagd." 
,,Doe dat dan Sieger," drong Bruno aan. Bernhard schudde 
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bedachtzaam het hoofd, niet voor niets was hij de zoon van 
Mans, de leider van de nederzetting. 

,,Wij mogen ons als vreemden in het geding van anderen 
niet mengen," meende hij. ,,Mijn vader zou dit zeker niet 
toelaten." 
,,Het is ook de vraag wat beter voor de man is," voegde de 
bronsman er aan toe. ,,Wanneer hij verstoten wordt zal hij 
een erbarmelijk leven tegemoet gaan, want eerst zal men hem 
het merk der schande geven. Een brandmerk, waar Volker 
zich nimmer van zal kunnen bevrijden. Hij zal dit teken tot in 
het graf meedragen. Geen behoorlijke nederzetting zal de 
man opnemen, hij is gedoemd te zwerven. Dat betekent koude, 
honger en ontbering." 
,,Alles beter dan de dood," hield Bruno vol. Hij vond het na-
tuurlijk helemaal niet goed dat Volker in hun tent was ge-
slopen, maar was een flink pak slaag voor de dief niet vol-
doende geweest? Daar zou hij graag aan meegeholpen hebben! 
,,Wel, je zult je zin hebben," zei Sieger tenslotte, ,,maar die 
kerel behoeft niet te weten dat we voor hem gepleit hebben. 

Ik zal naar de hoofdman gaan vôér het geding aanvangt en 
de vierschaar gespannen is. Maar nu gaan we slapen jongens." 
Een ogenblik later lag de bronsman in een rustige slaap. 
Thans konden echter zijn jonge vrienden de slaap niet meer 

te pakken krijgen. Hun bronzen mes hadden ze onder het di-
recte bereik bij zich liggen. Telkens meenden ze buiten de 
tent sluipende voetstappen te horen; hun blik was gewend naar 
de huid, die de ingang van de tent afsloot en die ze telkens 
meenden te zien bewegen.... 
De volgende morgen reed het drietal af, na eerst met veel 
overleg de manden en de wol- en vellenlast op het pakpaard 
te hebben vastgesjord. Sieger was zwijgzaam, al vroeg in de 
morgen was hij naar de hut van de hoofdman gegaan en hij 
was er lang gebleven. De jongens waagden het niet naar de 

resultaten van zijn bespreking te vragen, naar het gezicht van 
Sieger te oordelen had hij niet veel bereikt. Het waren in 
hoofdzaak vrouwen die de bronsman en zijn metgezellen uit-
geleide deden, de mannen van de kleine nederzetting verga-
derden over het lot van Volker, de dief. 
Plotseling klonken gesmoorde kreten uit de ruime hut van 
het opperhoofd, verschrikt keken de jongens op maar Sieger 
lachte geruststellend. 
,,Dat is Volker, wie een brandmerk wordt aangelegd en dat 
gaat blijkbaar niet zachtzinnig. Hij wordt weggejaagd." 
,,Dus toch...." kwam Bruno verrast. 
,,Ja," zuchtte Sieger, ,,maar ik geloof dat het beter was ge-
weest dat ik me niet met het geding had bemoeid. De hoofd-
man wilde de wens van een gast eerbiedigen, en zijn woord 
is hier wet, zodat ik wel wist dat men het leven van Volker 
zou sparen. Maar de hoofdman heeft mij veel over deze man 
verteld. Hij is het zwarte schaap van de stam en al menig 
maal heeft men hem tot de orde moeten roepen. Hij is vol-
gens de hoofdman een door en door slecht mens, de hoofd-
man heeft mij tegen hem gewaarschuwd en aangeraden een 
volgende keer niet zo lankmoedig te zijn." 
,,Stil, daar komt hij," waarschuwde Bruno. 
Door zweepslagen voortgedreven ijlde Volker de nederzetting 
uit, minachtend nagestaard door de vrouwen en beschimpt 
door de kinderen. Onder het voorbijgaan wierp hij een blik 
op de bronsman en zijn jonge makkers. Een blik vol dode-
lijke haat.... die de woorden van de hoofdman volkomen 
bevestigden. 
Bruno en Bernhard keken de bronsman aan, die lachte even. 
,,Nu we weten dat hier een slecht mens ronddwaalt zullen 
wij dubbel op onze hoede zijn. Van Volker willen wij waar-
lijk geen last meer hebben." 
Hoe de jonge bronsman zich vergiste zal het vervolg van 
de geschiedenis leren.... 
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