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WAPENSTILSTAND. 
(Uit het Amerifcaansch van C. G. D. ROBERTS). 

Te vroeg, terwijl de sneeuw nog diep en voedsel schaarsch 
was, was de groote, zwarte beer ontwaakt uit zijn 
langen winterslaap en had zijn warme hol onder de 

wortels van een pijnboom verlaten. Hij vond de ontdooiende 
wereld ledig, zonder konijnen, die hij vangen, zonder wortels, 
die hij uit de natte weiden opgraven kon; en de honger 
kwelde hem deerlijk. Hij zou wel in zijn hol teruggekropen 
zijn, om verder te slapen; maar de lucht was al te prikkelend 
lauw en te vol van komend leven, om nog weer tot de 
oude, lekkere slaperig
heid te kunnen ver
vallen. Daarenboven 
was hij den vorigen 
December mager gaan 
slapen en dus hongerig 
wakker geworden; en 
honger is een slechte 
slaapkamcraad. In drie 
dagen had hij maar 
één maaltijd gehad 
— een groote forel 
die hij half-dood uit 
een rotsige kolk be
neden den val ge
klauwd had; en terwijl 
hij nu met woeste 
gretigheid de zachte, 
vochtige lucht opsnoof, 
vergat hij zijn gewone 
goedmoedigheid en was 
bereid, alles aan te 
vallen wat in de wil
dernis rondzwierf. 

Het was kort na den 
middag, en de boom-
toppen wierpen blauwe 
schaduwen op de snel 
slinkende sneeuw. De 
lucht was vervuld van 
licht druppelende ge
luiden en een zwak ge
tinkel kwam vanwaar 
de sneeuw de hellingen 
van ondiepe rolsholten 
dekte. Overal onder de 
sneeuw en onder de 
wegweekendestrooken 
Ü's haastten zich tal
looze kleine stroomp
jes voort om het water 
te doen wassen van de 
nog in 't ijs beknelde 
Groote G a f f e l r i v i e r , 

wier breed dal ongeveer een halve mijl verder oostwaarts 
door het woud lag. Telkens als een zacht windje uit het Zuiden 
aanstreek, bracht het een diep geloei mee, een geluid als een 
dof geweldig gerommel, de stem van de Groote Gaffel-vallen, 
donderend onder hun dunnend ijsdak. Die val was het 
eenige waar de zwarte beer werkelijk bang voor was. Zoo 
vaak hij daar al geweest was, om gekwetste visschen te 
vangen in de noodlottige kolken onder den Val, kon hij 
den schrikwekkenden stortvloed tóch nooit aanschouwen 
zonder een zekere trilling van zijn hart en van ontzag 
verwijde oogen. Misschien kwam het door een herinnering 
uit zijn eerste jeugd, een of ander dreigend gevaar, ter

nauwernood ontkomen, op een leeftijd waarop alle zinnen 
het gevoeligst zijn voor indrukken, maar in al de vijfjaren 
van zijn leven was hij nooit met den Val vertrouwd ge
raakt. En zelfs terwijl hij nu rusteloos en geruischloos 
rondzocht naar voedsel, liet hij zelden na zijn kop om te 
draaien in onwillekeurige instinctieve huldiging, zoo vaak 
die geweldige stem op den wind tot hem kwam. 

Al rondsluipende tusschen de groote, ruige stammen, al 
glurend, snuffelend en luisterend, ving de beer plotseling 
het geluid op van kleine klauwtjes tegen hout. Het geluid 
scheen te komen van binnen den stam van een reusachtigen 
ahorn dicht bij hem. Met den kop opzij en gespitste ooren, 

luisterde hij aandach
tig en gretig, als een 
kind naar een uurwerk. 
Werkelijk was er iets 
half kinderlijks in de 
houding van het kolos
sale beest, in zonder
linge tegenstelling met 
de woede in zijn hart. 
Ja, het geluid kwam 
onmiskenbaar van de 
binnenzijde van den 
stam. Hij snoof voor
zichtig langs de schors. 
Er was geen opening 
en de schors was stevig. 
Hij sloop om den boom 
heen naar de andere 
zijde, zijn kop listig 
vooruitgestrekt. 

Nu was het geval 
hem dadelijk duidelijk 
— en hij duwde zijn 
hongerigen muil in den 
ingang van het hol van 
een gestreept eek
hoorntje. De ahorn was 
dood en aan de eene 
zijde van den stam 
half vergaan. Alle list 
was plotseling verge
ten, en de beer snoof 
en blies en, haalde' 
woest en luid de lucht, 
alsof hij meende den 
kleinen ruigen bewoner 
op die manier er uit 
te kunnen zuigen. De 
warme levende geur 
die uit het gat kwam 
prikkelde zijn eetlust 
op de s t r e e l e n d s t e 
manier. Het gat was 
echter nauwelijks groot 

genoeg om de punt van zijn zwarten snoet door te laten, 
en dus hield hij al spoedig op met zijn doelloos gesnuit en 
begon zich met zijn onweerstaanbare klauwen een ingang 
te scheuren. Schors en dood hout vlogen in het rond, en 
het was duidelijk genoeg, dat het huisje van den eekhoorn 
spoedig voor den vijand zou open liggen. Maar onder-
tusschen zat de eekhoorn zelf hoog in de vork van een 
tak in zwijgende verontwaardiging naar beneden te kijken. 
De kleine gestreepte was zoo wijs geweest zijn woning 
van' een soort van dakuitgang te voorzien. 

Plotseling hield de beer midden in zijn werk op en stak 
zijn neus in den wind. Wat was dat voor een nieuwe geur 

> 
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in de lucht? Een die hem nauwelijks bekend was — maar 
dien hij instinctmatig vreesde; ofschoon hij geen reden er 
toe had door eigen onmiddellijke ervaring. Op bijna eiken 
anderen tijd zou hij den eersten zweem van dien onheil-
spellenden menschgeur beschouwd hebben als een waar
schuwing, om stilletjes, met den wind mee, te verdwijnen. 
Maar op dit oogenblik was, bij de gedachte in zijn gehoopt 
maal gestoord te worden, zijn eerste gevoel: woede. 
Niemand, zelfs geen mensch, zou hem dien eekhoorn 
afhandig maken. Toen, in snel aangroeienden toorn, besloot 
hij den man zelf te jagen. 

Daar de beer letterlijk alles lust, wat eetbaar is onder 
do zon, behalve menschenvleesch, had hij misschien geen 
andere reden dan een woeste begeerte, om den indringer 
voor zijn ontijdige tusschenkomst te straffen. Hoe het zij, 
er kwam een roode gloed in zijn oogen en hij keerde zich 
om en zou dien onbekenden indringer van zijn gebied gaan 
opzoeken. 

Dienzelfden dag was een trapper, na voor dag en dauw 
ontbeten te hebben, om vroeg op weg te zijn, van de 
Nederzetting vertrokken naar zijn kamp aan de overzijde 
van de Groote Gaffel.. Hij had een pak pelterijen naar de 
Nederzetting gebracht, en wilde, overvallen door den 
plotseling ingevallen dooi, nu zoo snel mogelijk terug. Hij 
vreesde, dat het ijs uit de rivier weg zou smelten en hij 
van zijn kamp afgesneden zou worden, — want zijn kanoe 
lag aan den overkant. Daar de tijd voor goed bont toch 
voorbij was, had hij zijn geweer thuis gelaten en geen 
ander wapen bij zich gestoken dan zijn mes. 

Hij was zoo gewoon al het pelsdragende wild gedierte 
als zijn prooi te beschouwen, dat hij er nooit aan dacht 
ze in 't licht van mogelijke tegenstanders te zien, — misschien 
met een enkele uitzondering zooals een elandstier in den 
bronstijd. Wanneer hij niet op huiden uit was, scheen een 
geweer dus een nuttelooze last; en bovendien droeg hij een 
pak met kampvoorraad op zijn breeden rug. Hij was lang 
en mager, met sterke kaakbeenderen onder een getaande 
huid, en kalme lichtblauwe oogen onder zware wenkbrauwen; 
en hij droeg een grof geelbruin hemd, uit de hand gesponnen; 
een muts van eekhoornbont, lange slobkousen van hertevel 
en geoliede koe-leeren moccasins. Hij liep snel, met lange, 
achtelooze schreden, in den Indiaanschen pas, met recht 
vooruit gerichte teenen. 

Toen de beer plotseling op zijn weg kwam gluipen en 
' zich tegenover hem stelde, was de woudlooper in 't minst 

niet verontrust. De beer bleef op een gemelijke manier 
zoowat tien schreden van hem af staan wiegelen, zoodat 
hij het pad geheel versperde. Maar de woudlooper bleef 
recht aanhouden, zonder meer aandacht aan den groeten, 
zwarten onbekende te schenken dan om hem bevelend toe 
te roepen: »Uit den weg daarl« 

I'M zijn grenzenlooze verbazing evenwel kwam hot beest, 
inplaats van uit den weg te gaan, met een boosaardig 
gebrom op hem af. De kalme blauwe oogen van den woud
looper flikkerden van toorn; maar het woudleven leert 
vlug denken, en zoonoodig handelen nog vóór de gedachte. 
Hij wist, dat hij, zonder ander wapen dan zijn mes, niet 
tegen zulk een vijand was opgewassen, dus sprong hij 
zoo licht als een panter terzijde, stoof om een boom heen, 
bereikte het pad weer voorbij zijn aanvaller, en liep zoo 
hard hij kon naar de rivier. Hij nam aan, dat de beer in 
een opwelling van slecht humeur gehandeld had, en niet 
de moeite zou nemen hem te vervolgen. 

Als, bij lange tusschenpoozen, een jager of trapper het 
onderspit delft in een ontmoeting met het wilde gedierte, 
is het in de meeste gevallen, omdat hij zich verbeeldde 
alles van beren te weten. Maar de beer is een sterk 

individualist en heeft er pleizier in, de tradities omtrent 
zijn soort te logenstraffen. En zoo komt het, dat nu en dan 
een woudlooper met zijn leven moet booten voor het gemis 
aan het inzicht, dat de beer niet altijd de regels van het 
spel volgt. 

Tot verbazing en ergernis van dezen trapper zette deze 
beer hem zoo vinnig na, dat hij bijna ingehaald was, nog 
voor hij zijn gevaar ten volle besefte. Hij begreep, dat hij 
zijn kostbaar pak moest opofferen, welks zwaarte hem 
aanmerkelijk hinderde in zijn wedloop. Toen de beer hem 
bijna bereikt had, wierp hij den bundel heftig weg, in de 
verwachting, dat de aandacht van zijn vervolger er onmiddel
lijk door zou worden afgeleid. 

In negen-en-negentig van de honderd keeren zou dat ook 
het geval zijn geweest, want het pak bevatte onder meer 
ook spek en suiker, lekkernijen van groote verleiding voor 
een berengehemelte. Maar het ongeluk wille, dat de zoo 
toornig weggeslingerde bundel het beest vlak op den snuit 
trof, zoodat het een gebrom uitstiet van pijn en nieuwe 
woede. Van dat oogenblik af scheen hij een vleeschclijke 
wraakduivel. Hij begreep zeer goed, dat de beleediging 
niet op het pak gewroken moest worden, maar op den 
man, die het gegooid had. Al zijn honger was opgelost in 
dolle woede. 

Het was een geluk voor den langen woudlooper, dat hij 
dien geheelen winter gezond en matig had gewerkt en 
geleefd, en op de kracht van zijn leden en longen kon 
vertrouwen. Ook, dat de sneeuw op het open pad, dat 
voor jaren door houthakkers uitgekapt was, al bijna geheel 
weggedooid was, zoodat hij er in zijn loop niet door be
lemmerd werd. Hij liep bijna als een rendier, met genoeg 
adem in reserve om van tijd tot tijd een blik over zijn 
schouder te kunnen werpen. Maar, ziende hoe onverbiddelijk 
het zwarte gevaarte hem vervolgde, kon hij niet nalaten 
te bedenken, wat er in die eenzame, wijde, vochtige schaduw-
wereld stond, te gebeuren, indien hij over een wortel kwam 
te struikelen, of buiten adem geraakte vóór hij zijn kamp 
bereikte. Bij die gedachte werd zijn hart vervuld, niet met 
vrees, maar met wrevel en machteloozen wrok; en met 
een uitdagenden blik op de oude stammen, de bekende 
woudlanen, het kantwerk van takken tegen de hooge, 
blauwe, zonnige voorjaarslucht, tartte hij die wildernis, 
die hij zoo lang had liefgehad en beheerscht, zulk een 
onuitsprekelijk verraad aan hem te begaan. 

En de wildernis heeft zijn meester lief, de uitdaging 
werd niet aangenomen. Geen wortel deed hem struikelen, 
en zijn adem begaf hem niet; en zoo kwam hij, met den 
woedenden beer zoowat tien passen achter hem, uit op 
den oever van de Groote Gaffel. Aan de andere zijde van 
die kwart mijl week dooiijs, wist hij zeker, een goed vrij 
pad naar zijn hut en zijn geweer te vinden. Zijn hart ging 
open, zijn wrok verdween, en met een grijns zag hij nog 
eenmaal achterom. 

Terwijl hij den hoogen oever afrende, kwam de donder 
van den waterval een mijl verder op, met een windvlaag 
mee tot hem. Hij moest wel zien, hoe opvallend onbe
trouwbaar het ijs er uit zag. Hij lette er op, tegen zijn wil, 
daar hij geen andere keus had dan er zich op te wagen. 
De geheele oppervlakte zag er ongezond uit, met weeke, 
witte en vuil loodkleurige plekken; en langs den oever stond 
er een strook ondiep, geelachtig water op. Dat leek alles 
rustig en onschuldig genoeg; maar voor het geoefende oog 
van den woudlooper was het duidelijk, dat het elk oogen
blik kon gaan werken, loslaten en kruien. Evenwel, de beer 
was hem op de hielen en het was niet het goede oogenblik 
voor besluiteloosheid. De woudlooper stoof kniediep door 
het water van den kant het vlakke ijs op; en drie seconden 
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later hoorde hij hoe de beer, onverschillig voor alle waar
schuwende teekenen, achter hem aan plaste. 

Op die wijde, door de volle zon beschenen ijsvlakte, met 
de donkere wouden in het verschiet en den zacht-blauwen 
hemel boven zich, scheen de gedachte aan dreigend doods
gevaar den woudlooper wonderlijk misplaatst. Maar toch 
was de dood hem op de hielen, woest hijgend en gereed 
bij den eersten mispas toe te slaan. En ginder, een mijl 
lager, brulde de dood in een andere gedaante uit den 
opstuwenden waterval. En onder die schijnrust om zich 
heen, voelde hij den dood onder zijn voeten loeren en 
verwachtte hij hem elk oogenblik in wilde woede uit 
het brekend ijs te zien oprijzen. Bij de gedachte aan zijn 
gevaarlijke positie, voelde de man zijn spieren en zenuwen 
strak worden als staal. Zijn tanden sloten zich grimmig 
opeen, een overmoedig licht kwam in zijn oogen ; hij maakte 
zich sterk het tegen elke overmacht op te nemen. 

Op het oogenblik dat dit gevoel van vernieuwde kracht 

on trots hem tot meer spoed aanspoorde, mat hij, dat hij 
juist ongeveer halfweg de ijsvlakte was. «Goed!« mompelde 
hij, »het spel is al meer dan half gewonnen*. Maar terwijl 
hij sprak, trilde er een vreemd, schrikwekkend geluid 
rondom hem. Was het in de lucht, of onder het ijs? Het 
kwam van alle zijden tegelijk, — een trillend gerommel, 
onheilspellend als het eerste gerucht van een aardbeving. 
Do woudlooper verstond die vreesaanjagende stem maar 
al te goed. Eén oogwenk aarzelde hij, toen sprong hij met 
den moed der wanhoop vooruit. En de beer die hom ver
volgde had het ook begrepen. Zijn woede was plotseling 
verdwenen. Hij struikelde, maakte een kermend geluid, 
wierp een verschrikten blik op den verren oever achter 
hem, en volgde den vluchtenden woudlooper, — volgde 
hem, maar nu zonder verdere gedachte aan vervolging. 

Dat trillende, zachte gerommel duurde nog geen halve 
minuut. Een oogenblik stilte, dan wordt het luider; scherpe, 
scheurende knallen als een ontploffing, en plotseling openen 
zich in alle richtingen lange, zwarte voren. 

Eén ervan gaapte vlak voor de vlugge voeten van den 
woudlooper. Hij sprong er overheen. Maar nog terwijl hij 
sprong, brak het ijs in stukken. Het brok, waarop bij neer
kwam, was geen stevig oppervlak meer; niets dan een 
dobberende schol die dadelijk onder zijn gewicht onderdook. 
Niet voor niemandal echter had de woudlooper geleerd 
over die drijvende boomstammen te loopen van de hout
hakkerskreek of de vlotrivier. Zijn voet had de verrader
lijke schol nauwelijks aangeraakt, of hij sprong weer op, 
en nog weer, totdat hij, langs een weg dien niemand dan 
een houtvlotter had kunnen afleggen, een schots bereikt 
had, groot en stevig genoeg om hem te dragen. Daar 
voorbij was een strook van zwalpend water, met schuim 
en verpoederd ijs, te breed voor een mensch om over te 
springen. 

De Groote Gaffel was nu van boord tot boord een dobberende, 
schurende, ijlende, draaiende en knarsende baaiert van 
ijsschotsen, kruiende in den woesten stroom on in blinde 

haast op weg naar den waterval. De woudlooper ging in 
't midden van zijn eigen schots zitten, om beter het even
wicht te kunnen bewaren. Hij beet een stuk van zijn 
voorraad pruimtabak en overzag met rustigen blik zijn 
snel naderend noodlot. Een mijl is niet veel, wanneer zij 
tusschen ons en het overmijdelijke ligt. De woudlooper zag 
duidelijk in, dat hier niets te doen viel dan te pruimen en 
zyn lot af te wachten. Dit vastgesteld zijnde, wendde hij 
het hoofd om, om eens te zien wat de beer uitvoerde. 

Tot zijn verbazing was het dier nu nog een el of vijftig 
achter hem, blijkbaar achter gebleven door een toevallige 
wending van het kruiende ijs. Hij zat nu op zijn achterste 
op een ijsschots en staarde stilzwijgend naar de opstuivende 
nevelwolk die boven den Val hing. Een eigenaardig gevoel 
van kameraadschap kwam bij den woudlooper op voor 
het groote dier, dat hem geen vijf minuten geleden zoo 
bloeddorstig had nagezeten. Door zijn lange ervaring en 
zijn bekendheid met het wild gedierte scheen hem die 
woedende vervolging nu meer een uitvloeisel van den loop 
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der dingen, een deel van de gewone woestheid der natuur, 
en geen zaak van persoonlijke vijandschap. 

Nu zijn vijand en hijzelf eenzelfde ontzettend lot tegemoet 
gingen, was de vijandschap vergeten. »'n Kranig beest 
ook!« mompelde hij, ziende hoe bedaard de beer den Val 
zag naderen. 

En nu werd het donderend gebrul met iedere seconde 
luider, tot het schuren en kraken van het ijs er geheel 
door werd overstemd; de wervelende mistwolken schenen 
stroomop te vliegen, hem tegemoet. Toen, in een hart-
omwringend oogenblik, kwam plotseling een flauwe hoop 
bij hem op, die zijn gelatenheid verstoorde. Hij zag, dat 
zijn ijsschots recht op een klein rotseilandje vlak boven 
den Val aanhield. In twee minuten zou zijn lot beslist zijn, 
tenminste voorloopig. Hij vermoeide zich niet met de vraag, 
wat hij op het eilandje zou doen, als hij er kwam. Hij 
richtte zich eerst voorzichtig overeind, hurkte daarop 
neer, elke spier gespannen, om den strijd weer te aan
vaarden. 

Nog een minuut en het eiland was vlak voor den boeg, 
in donder en nevel gehuld. Een dwarsstrooming greep de 
ijlende schots en sleepte haar zijwaarts, — en de man balde 
zijn vuisten van woede en teleurstelling, toen hij zag, dat 
hij de redding toch zou misloopen. Hij maakte zich gereed 
te water te gaan om tenminste vechtende te sterven. Maar 
door een nieuwe gril van het lot botste een rondtollende 
massa ijs en boom
stammen tegen zijn 
schots aan en drong 
die in de vorige rich
ting terug. Een oogen
blik later strandde de 
ijsplaat met geweld en 
brak in vier stukken, 
die aan weerskanten 
in den afgrond ge
slingerd werden. En 
de woudlooper waad
de met kracht door 
het woelige, ondiepe 
water, kreeg een rotspunt te pakken en trok zich tegen 
den wal op. 

Eenmaal aan land, schudde hij zich als een hond, spuwde 
koelbloedig in liet water, en keek naar zijn metgezel in 
het ongeluk om. Aan den brullenden maalstroom vlak onder 
hem — zoo dicht bij, dat het eilandje ieder oogenblik scheen 
te zullen worden meegesleept en verzwolgen - schonk hij 
niet de minste aandacht, maar draaide het gewold en den 
nevel verachtelijk den rug toe. Zijn gewezen vijand, in 
volle levenskracht naar een gruwelijk eind gedreven, was 
van veel grooter belang voor zijn in de wildernis opgevoede 
gedachten. 

De beer was nu ongeveer twintig schreden boven het 
eilandje; maar een onverbiddelijke strooming dreef hem 
bijna evenveel te ver zijwaarts. Met een sterk gevoel van 
leedwezen zag de man, dat zijn tegenstander geen kans 
had op ontkoming. Maar evenmin als hijzelf, was de beer 
van een temperament om het zonder vechten op te geven, 
waar hij een wijkplaats zoo nabij zag. Plotseling, als een 
reusachtige springveer, wierp hij zich naar voren met een 
kracht, die zijn ijsschol totaal vernielde en hem over en 
door een strook woedend water tot aan den rand van een 
andere schots bracht. Hij greep die met zijn forsche voor-
pooten tot hij haar half onder water had getrokken, en 
slaagde erin zich erop te büschen. Hij krabbelde erover 
heen, wierp zich met de kracht der wanhoop weer vooruit, 
zonk b^jna geheel weg, kwam weer boven, en begon met de 

vereênigde krachten van moed en vertwijfeling te zwemmen. 
Maar reeds was hij tegenover den kop van het eilandje. 

Zou hij het kunnen bereiken? Des woudloopers eigen spieren 
werkten en spanden zich onbewust in sympathie met dien 
strijd. De beer was een goed zwemmer, en een oogenblik 
scheen het alsof bij een schijntje kans had. Maar neen, 
de stroom had te veel vat op zijn groot lichaam en zijn 
zwaren pels. Hij zou het laatste veilige randjejins/ missen! 

In zijn ijver eu zonder duidelijk besef van wat hij deed, 
waadde de man tot aan zijn knieën het water in, hij zette 
zich schrap en hield zich met de linkerhand vast aan een 
taaien uitstekenden wortel. De beer kwam nader, heftig 
zwoegende met zijn lang, zwart lichaam en het ijsgruis 
wegslaande dat hem bemoeilijkte. Al nader — maar niet 
nabij genoeg om met zijn sterke klauwen de rots te grijpen. 
Eén voet verder zou het doen — maar dien éénen arm-. 
zaligen voet kon hij niet krijgen. 

De man kon het niet langer aanzien. Het beest was veel 
te goed om voor zijn oogen over den waterval gesleurd te 
worden, als hij er wat aan doen kon. Snel reikte hij met 
de rechterhand naar voren, greep den zwemmer in het 
lange nekhaar, en haalde uit alle macht naar zich toe. 

Gedurende een oogenblik vroeg hij zich af, of hij het zou 
kunnen houden. De zware stroom trok en zoog met onweer
staanbare kracht. Maar hij had vaste spieren en een ijzeren 
greep. Eenige tellen lang was de toestand twijfelachtig. 

Toen begon de zwem
mer, die uit alle macht 
uitsloeg, te winnen. 
Nog oen oogenblik, en 
die noodlottigen voet 
afstands was afgelegd. 
Het dier kreeg een 
poot op de rotsen, toen 
een tweede. Met vaar
dige discretie liet de 
woudlooper los, en trok 
zich, in plotselingen 
twijfel aan het verstan
dige van zijn handel

wijze, naar het hoogste punt van het eilandje terug. 
De beer heesch zich op tol buiten het bereik van den 

stroom en bleef verscheiden minuten hijgend en uitgeput 
door de worsteling liggen; en de man op den top der rots 
wachtte met de hand aan zijn mes de gevolgen van zijn 
roekelooze daad af. Feitelijk verwachtte hij geen moeilijk
heden, daar bij de wilde dieren kende. Hij wilde alleen op 
zijn hoede zijn tegen het onverwachte. Maar weldra zag hij 
dat zijn voorzorg overbodig was. Toen de beer op adem 
gekomen was, klauterde hij langs den uitersten rand der 
rotsen naar de andere zijde van het eilandje, zoo ver mogelijk 
van zijn redder. Daar ging hij zitten en staarde als betoo-
verd in den heksenketel waaraan hij ontsnapt was. 

Gedurende het volgend half uur begon de woudlooper na 
te denken. Voor het oogenblik wist hij, dat de beer geheel 
ongevaarlijk was, zoowel uit erkentelijkheid, als omdat hij 
overbluft was. Maar er was op het eilandje geen ander 
voedsel voor den een dan de ander; zoodat het vroeger of 
later tot een gevecht zou moeten komen. En wat bleef er 
voor den overwinnaar over, wie hij dan ook zijn mocht? 
Van dit eilandje op den rand van den algrond en rondom 
ingesloten door woelende kolken, was geen ontsnapping 
mogelijk. De toestand was uit geen enkel oogpunt bevre
digend te noemen ; en als het niet vlak tegen zijn beginselen 
ware geweest, om het ooit op te geven, hetzij tegen beest, 
mensch of noodlot, zou de woudlooper zich misschien de 
gedachte veroorloofd hebben, dat zijn ijsschol toch maar 
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liever het eilandje had moeten missen. Nu evenwel nam hij 
een nieuwe pruim en begon aan een stuk hout te snijden. 

Een handig houtsnijder als de meeste boschbewoners, 
was hij al een heel eind opgeschoten met een miniatuur 
handsleedje, toen hij, toevallig opziende, iets zag, dat een 
geheel ander aanzien aan den toestand gaf. Hij wierp de 
lialfgevormde snuisterij weg, stak het mes in den gordel 
en stond op. Nadat hij den stroom lang en met kennis 
van zaken had beschouwd, trok hij zijn mes opnieuw en ging 
een zwaren stok, een soort bergstok, snijden. Hij had gezien, 
dat zich juist boven den Val een ijsversperring vormde. 

De Val van de Groote Gaffel ligt juist in een scherpe 
bocht der rivier en schuin er doorheen. Vlak boven den 
Val is een ondiepte, en ofschoon er gewoonlijk slechts één 
eilandje zichtbaar is, komen er met laag water langs den 
geheelen rand groote rotsblokken boven. Bij deze gelegen-
beid wilde het geval, dat er na de eerste bezending drijfljs 
een tweede kwam die met boomstammen vermengd was. 
Hovendien was dit minder vergaan dan het ijs dat zich 
dichter bij den waterval gevormd had en het kwam in 
grooter schotsen afzakken. Toen eenige daarvan, samen
hangend met boomstammen, tegen den kop van liet eilandje 
strandden, was spoedig de kern van oen ijsdam gevormd. 
Tegelijk bleven eenige boomstammen, diep in een brok ijs 
vastgevroren, tegen een der onzichtbare stroomriffen vast
zitten. Aan den versten oever, in de holte van de bocht, 
vormde zich een opeenhooping van schotsen; on plotseling 
hield de toevloed als bij tooverslag op, het water liep bijna 
geheel af van den rand van den Val, en de rivier lag van 
boord tot boord gesloten. 

De woudlooper zat bedaard toe te zien, alsof het een 
eenvoudig natuurverschijnsel en niet een ware brug des 
levens was, die zich daar onder zijn oogen vormde. Beetje 
bij beetje werkte zich de dam in elkander, ijs en drijfhout 
zwalpten tegen de versperring op, stapelden zich opeen 
of werden naar onder gestuwd, tot het geheel vast was 
samengedrongen tot op den bodem toe, — en de donder 
van den val verzwakte met het afloopen van het water. 
Dat was het oogenblik, waarop de jager gewacht had. Zoo 
ooit, dan was nu de ijsdam stevig, en hij zou dat misschien 
zoo lang blijven, tot de man den anderen oever bereikt had. 
Elke verdere seconde gebruikte de ijsgang slechts om de 
krachten te verzamelen, die de afsluiting weer zouden door
breken. Hij wist, dat binnen enkele minuten de opgestuwde 
wateren alles voor zich uit zouden drijven, of anders don
derend de versperring overstroomen in een nieuwen water

val, die het eilandje schoon zou vegen. Hij sprong overeind, 
greep zijn stok, en nam nauwkeurig de ongelijke, onzekere 
oppervlakte op, om zijn weg te kiezen. Toen zag hij naar 
den beer om, met de gedachte of het instinct van het dier 
hem wellicht een juister inzicht gaf in de veiligheid van 
den dam. Hij bemerkte evenwel, dat de beer angstig naar 
hem zag en in 't geheel niet naar het ijs. Met een lach zei 
hij bij zichzelf, dat hij niets in de bosschen te maken had, 
als hij niet meer wist dan een beer, en hij zette vastberaden 
den voet op het verraderlijke pakijs. Voor hij tien schreden 
gedaan had, sprong do beer met een klagend geluid over

eind en ging hem haastig achterna, blijkbaar eveneens van 
meening, dat de man er meer van wist dan hij. 

In die vreemde, plotselinge stilte, onder het ijle geklater van 
den ineengekrompen waterval en het schuren der ijsschotsen 
tegen de bovenzijde van de versperring, zocht de man 
zijn weg over de glibberige, ordelooze oppervlakte van den 
dam, ieder oogenblik verwachtend, dat die met een donderend 
gebrul onder zijn voelen zou ineenstorten. Een pas of tien, 
twaalf achter hem kwam de boer, met haastige stappen 

en bevend omziende naar den verzwakten waterval. Hel 
wonder van het verdwenen water vervulde hem met ont
zetting en hij scheen te denken dal het geheele geheim
zinnige verschijnsel door den man was teweeggebracht. 
Toen het tweetal den oever bereikte, golfde het kokende 
water al weer legen den kant op. 

Zonder boe of ba schoof de beer zijn redder voorbij en 
maakte zich tusschen de stammen uit de voelen als een 
verschrikte kal. De man zag hem na met een langzaam 
opkomende glimlach, en keerde zich toen om, om hel ge
vaarlijke pad dat hij zoo juist gegaan was, te beschouwen. 
Terwijl hij keek, scheen de dam in het midden weg te 
smelten. Een donderend gekraak en gebrul verscheurde 
de lucht. De geheele geweldige massa ijs en boomstammen 
en het ontzettende gewicht der opgestuwde wateren stortte 
zich met een oorverdoovend geraas over den rand, terwijl 
het schuim in warrelende massa's omhoog spoot. De woud
looper vertrok geen spier van zijn beenig gezicht, maar 
na een oogenblik haalde hij zijn broek op onder den gordel 
en prevelde nadenkend: «'iWas waarachtig net tijd, dat 
we wegkwamen!» 

Toen draaide hij zich op zijn moccassins om en schreed 
het pad op, tot de groote wouden zich om hem sloten en 
de woeste donder zich in de verte verloor. 

H. M. J . 'BOK. 

^ ^ ^ ^ ^ W^W W 
„HERINNERINGEN UIT MIJN 

JONGENSJAREN". 

Op aanwijzing der kalender afgaande, waren we nu reeds 
in de 2e week van Juli; doch het weer speelde ons 
voortdurend parten en deed meer denken aan een 

vroegen herfst, dan aan die heerlijke zomerdagen. 
Meedoogenloos striemde de regen je in 't gezicht en bij 

stroomen plaste zoo nu en dan hel hemelwater je langs de 
kleêren, het was thans een weertje, waar men zelfs geen 
hond doorheen zou sturen. 

Neen, dat was nu toch waarachtig geen werk, om op 
excursie te gaan en terwijl ik heel gemoedelijk voor de 
vensterruiten naar de zware regendruppels zit te turen, 
komt een onweerstaanbaar verlangen bij mij op, eenige 
grepen uit. mijn jongensjaren in D. L. N. ten beste te geven; 
niet als geroutineerd vakman, maar als volslagen leek. 

Het heeft me werkelijk, reeds als jongen, altijd geinter-


