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Van verre reizen onze daden met ons mee
En wat wij waren maakt ons wat wij zijn.

 – George Eliot, Middlemarch
 (vertaling Annelies Roeleveld en Margret Stevens)
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Meisje 
binnenkort  
volwassen

Zus (d)
 gestorven aan 
de zonnebeet

Die Jongen (d)
 gedood door een 

holenleeuw

Kneus 
 Grote Moeder 

onbekend

1 Op het hoogtepunt bedroeg het aantal neanderthalers slechts enkele hon-
derdduizenden. Ze leefden verspreid over een uitgestrekt gebied in het hui-
dige Europa en West-Azië. In de tijd dat deze familie leefde was het totale 
aantal echter te tellen op de vingers van één paar mensenhanden.

2 Neanderthalers hielden het vaderschap niet bij. Monogamie werd niet als 
een deugd gezien, omdat daardoor bij een kleine bevolking succesvolle voort-
planting kan worden beperkt.
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Verklarende woordenlijst

Aroe – Een tonaal woord; de juiste betekenis was afhankelijk 
van toonhoogte en context. Meestal gebruikt als felle waar-
schuwing, maar kon ook een kreet om hulp of uiting van 
genegenheid zijn.

Beerhol – Een uitdrukking van angst, zoals de rilling die je 
voelt wanneer je opeens beseft dat je te dicht bij de slaap-
plaats van een beer bent gekomen.

Boh – Het blazende geluid dat een bizon maakt. Bizons vorm-
den de belangrijkste voedselbron voor deze familie en namen 
dan ook meestal een groot deel van hun gedachten in beslag.

Doodhout – Een lichaam dat zich aan de andere kant van de 
grond bevindt; gebruikt als equivalent voor ons idee van de 
dood, al drukte het eerder een verandering van toestand dan 
een definitief einde uit.

Hars – Een teerachtige substantie die aan een den of berk 
werd onttrokken. Met betrekking tot een persoon kon het 
min of meer worden vertaald als ‘zorg dat je hoofd aan je 
vlees blijft vastzitten’ oftewel ‘blijf in leven’. Het had nog een 
tweede betekenis, want het duidde ook op het belang het een 
aan het ander bevestigd te houden, en de vaardigheid die 
daarvoor nodig was.
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Kauwvet – Vooral gebruikt met betrekking tot een sterk 
lichaam. Een interpretatie zou kunnen zijn: ‘Ik zou graag 
mijn tanden in dat vlees zetten.’ Het was bedoeld als actieve 
aanmoediging, niet als een openlijk compliment.

Koe-koe-kling – Een spreuk die vaak werd gescandeerd, ‘Mijn 
hoofd is een bizon’. Een uiting van het gevoel van diepe hon-
ger dat lichaam en geest beheerste.

Kraaienkeel – Iemand die te veel praat. Ontleend aan de ver-
achte kraai, de grootste schuldige wat betreft stompzinnig 
kletsen en kabaal maken.

Stenen tand – Een met de hand gemaakt stuk gereedschap 
van steen.

Warm – ‘Familie’, maar het woord bezat de gevoelswaarde van 
het soort lichamelijke warmte en veiligheid dat gemoedsrust 
schenkt.

Winterslaap – Letterlijk vertaald: ‘de slaap tijdens het hoog-
tepunt van het winterseizoen’. Niet precies wat wij nu onder 
een winterslaap verstaan, maar de overgang naar apathie, 
traagheid en inactiviteit tijdens de winter om de energiebe-
hoefte van het lichaam gering te houden.



10

Proloog

Ze stonden niet vaak stil bij wat anders was.
 Dat was niet zo vreemd, want ze leefden in kleine familie-
groepen. Elke dag brachten ze door tussen verwanten die op 
hen leken. De lichamen om het vuur hadden allemaal vrijwel 
dezelfde weerborstel op hun achterhoofd, of dezelfde manier 
van lachen, of dezelfde scheve tanden. Telkens als iemand 
naar opzij keek zag hij een deel van zichzelf in de ander.
 En juist omdat ze zo sterk op ons leken kan ik namens hen 
spreken en zeggen dat veel van wat je hebt gehoord niet waar 
is.
 Ze waren vriendelijk en intelligent. Ze hadden handen 
met een opponeerbare duim en een waasje haar op de rug. 
Ze hadden een hart dat bonkte in hun borst als ze bepaalde 
anderen zagen, en dat gebeurde vaker dan je misschien zou 
verwachten. Hun hersenen waren zo’n 10 procent groter van 
omvang dan de onze. Velen van ons hebben tot 4 procent dna 
van hen geërfd, en nu beide genomen gesequencet zijn weten 
we dat hun genoom slechts 0,12 procent van het onze ver-
schilde. Daarbij dient wel vermeld te worden dat die lichte 
variaties significant zijn. Ze hadden boven hun voortanden 
een gevoelig plekje op hun tandvlees; door hun bovenlip op 
te trekken konden ze van anderhalve kilometer ver lichaams-
warmte voelen. Ze hadden oren waarmee ze lang nadat de 
rimpels waren verdwenen nog precies konden horen waar 
een waterdruppel in een meer was gevallen. Hun ogen kon-
den het unieke in het bastpatroon van elke boom zien, wat 
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hen in staat stelde ze van elkaar te onderscheiden, zoals wij 
dat bij gezichten kunnen.
 Maar als ze wisten dat ik je dit vertelde zouden ze daar ver-
legen van worden. Ze hielden zich niet graag bezig met inner-
lijke roerselen, omdat hun lichaam daardoor werd blootge-
steld aan gevaren van buiten. Ze zouden een hand opsteken, 
hun ogen neerslaan, een lichte blos op de wangen krijgen. Als 
ze vandaag de dag nog leefden zouden ze je maar één ding 
nadrukkelijk duidelijk willen maken: dat ze heel erg op jou 
leken.
 Maar ze leven niet meer. Ze zijn uitgestorven. De weten-
schap dat iets is uitgestorven leidt vaak tot onrust. Je voelt je 
vast al schuldig omdat je veronderstelt dat ik op het punt sta 
de verantwoordelijkheid voor hun dood en vernietiging bij 
de moderne mens te leggen. We vergelijken onszelf met hen 
aan de hand van één onmiskenbare werkelijkheid: wij zijn er 
nog en zij niet. In de ruimte tussen die twee, leven en dood, 
beginnen onze problemen. We concentreren ons op dat ene 
verschil, en dat overheerst onze gedachten. Het volgende 
punt is dat we een schuldige willen aanwijzen.
 Maar ze zouden nooit willen dat je over hun heengaan pie-
kerde. Zij hielden zich niet zo bezig met verschillen; waar zij 
oog voor hadden, dat waren de overeenkomsten in seizoe-
nen, lichamen en soorten. Ze waren met maar zo weinigen. 
De wereld waarin ze leefden was uitgestrekt en leeg. Om 
daarin te overleven probeerden ze zich te concentreren op 
wat hetzelfde was.
 Als je er onverwacht een tegenkwam in het bos – bijvoor-
beeld een die Meisje heette en dik rood haar had – dan was 
dat geen toeval. Ze zou al lang tevoren hebben gevoeld dat 
je eraan kwam, nieuwsgierig zijn geweest naar zo’n andere 
rechtoplopende primaat, en je hebben toegestaan dichterbij 
te komen. Ze zou in het struikgewas een geluidje maken om 
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je te laten weten dat zij er was. Misschien zou ze haar speer 
laten vallen om je te laten zien dat ze geen kwaad in de zin 
had. Ze zou de vingers van haar linkerhand spreiden en hem 
met de palm naar voren opsteken om je te begroeten.
 Het zou beleefd zijn als jij je rechterhand op dezelfde manier 
opstak. Loop langzaam naar haar toe.
 Haar lichaam zit onder de modder en wordt maar gedeelte-
lijk bedekt door een losse mantel van bizonvacht. Ze heeft het 
vaak te warm en vindt het gevoel van strakke dierenhuiden 
tegen haar vel niet prettig. De adem komt in wolkjes uit haar 
neus, warmte die door haar brede lichaam de koude lucht in 
wordt gestoten. Kijk eens goed naar haar compacte spierbun-
dels. Daarin schuilt het soort kracht dat je eerder bij een beer 
zou verwachten. Als je dichterbij komt vang je de aardse geur 
van bizonvlees en maagzuur op. Er is niets mis met haar, het 
hoort gewoon bij haar levenswijze.
 Haal maar eens diep adem, want je zult je geïntimideerd 
voelen. En terecht. Dat is je instinct dat zich laat gelden. Jij 
hebt nog nooit zo’n schitterend wezen gezien, maar je voor-
ouders wel. Zij wisten uit ervaring dat ze met één beweging je 
keel dicht kon knijpen. Die functionele angst hebben ze aan 
jou doorgegeven.
 Maar ga niet op de loop. Je bent bang omdat je instinctief 
inziet dat jij de zwakste bent. Hou in gedachten dat zij zich 
niet druk maakt om jou. Ze weet dat zij de sterkste is en kan 
het zich veroorloven je aan te staren. Wat je voor ogen moet 
houden: jij bent het opzienbarendste wat ze ooit heeft gezien. 
Omdat het aantal neanderthalers altijd klein was heeft ze in 
haar leven maar een handvol andere rechtoplopende wezens 
gezien, en nog nooit iemand als jij. Wat zij voelt is verwonde-
ring.
 Steek je hand op. Spreid je vingers bij wijze van groet, net als 
zij. Loop langzaam op haar af.
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 Als je dichtbij genoeg bent druk je je handpalm tegen de 
hare. Voel haar warmte. Onder jullie huidoppervlak stroomt 
hetzelfde bloed. Haal diep adem om moed te verzamelen, 
hef je kin en kijk haar in de ogen. Wees voorzichtig, want je 
knieën zullen knikken. De tranen zullen je in de ogen sprin-
gen en je zult een overweldigende aandrang voelen om te 
snikken. Dat komt doordat je een mens bent.
 Wanneer je haar aankijkt voel je meteen een band. Alle 
verschil valt weg. Jullie weten allebei zeker dat jullie kunnen 
voelen wat er in de ander omgaat. Jullie denken allebei pre-
cies hetzelfde: ik ben niet alleen.



 



 

DEEL 1
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1

De warmte, die zou Meisje bijblijven. Die nacht, die ene waar 
ze later nog vaak aan moest denken, die een van de laatste zou 
blijken die ze samen doorbrachten, was vol warmte geweest. 
Het voorjaar hing in de lucht, al was de grond nog hard van 
de vorst. Kou beet in onbedekte huid.
 Wanneer ze sliepen vormden ze het lichaam van de fami-
lie. Zo zagen ze zichzelf samen: als één lichaam dat leefde en 
ademde. Ze bogen zich om en door elkaar, een ronde buik 
rustte tegen een onderrug, een been hing over een heup en 
een stel koude tenen vond warmte in een elleboogholte.
 Toen de zon zijn gezicht afwendde waren ze allemaal dood-
moe van het werk dat het voorjaar meebracht. Die avond eens 
geen schaduwverhalen, gepraat of gelach – al liet Hem, de 
oudste broer, nadat ze zich hadden geïnstalleerd een enorme 
scheet, hard genoeg om er een houtblok mee te klieven. 
Kneus reageerde door een onsmakelijk geluid te maken met 
zijn lippen op de rug van zijn hand. Boog lachte, heel even, en 
Meisjes mondhoeken kromden zich in een glimlachje, maar 
ze was te moe voor meer. Grote Moeder zei: ‘Hum.’
 En daarna werd het rustig in de hut; alleen trage, diepe 
ademhaling.
 In het midden van de berg lijven lagen Meisje en Kat. Meisje 
sliep meestal vast, maar die nacht werd ze te vroeg wakker 
en trok ze haar slapende arm onder de forse kat uit. Eerder al 
had Grote Moeder hem weggejaagd naar de buitenkant van 
het nest. Het sluwe dier had gewacht tot het de lucht gelijk-
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matig door Grote Moeders brede neus hoorde fluiten en was 
toen weer naar binnen gekropen. Kat was grijs met zwarte 
punten aan zijn oren. Hij was robuust van bouw, met com-
pacte botten en een dichte vacht. Om zijn staart zaten zwarte 
ringen. Hij maakte een tjirpend geluidje, een getjirp waar-
mee hij Meisje vertrouwd had gemaakt, en kroop dicht tegen 
haar aan. Hij wreef met zijn kop en oren tegen die van haar. 
Ze tjirpte vaag terug. Ze waren dikke maatjes en iets zachters 
dan Kat kende ze niet.
 Meisje krabde aan de vlo die uit haar oksel wilde ontsnap-
pen. Ze ging met slaperige vingers over haar huid om hem weg 
te schieten. Schuiven, zacht gegrom, ze kon er niet bij. Even 
later drukte er een dikke vinger op haar rug. Hij schoof over 
haar schouderblad en duwde. Het was haar broer, Hem, dat 
voelde ze aan de ruwe huid op zijn vingertop. Knijp, knap, en 
het insect zat verpulverd tussen zijn tanden. Meisje bedankte 
hem niet. Dat hoefde niet. Dat zat besloten in alle keren dat 
zij Hem van een vlo of een luis afhielp. Woorden waren vaak 
betekenisloos. Een wederdienst zei meer.
 En toen was het stil. Meisje zuchtte, zakte achteruit en ging 
weer op in de kluwen lijven. De beschermende laag botten en 
spieren vervaagde. De grenzen van hun lichamen versmolten 
in de warmte. Dichte wimpers lagen op wangen, ademhaling 
vertraagde en het gewicht van lange ledematen viel weg.
 Wanneer een van hen droomde zagen de anderen in hun 
hoofd dezelfde beelden, of ze dat nu ’s ochtends nog wisten 
of niet. Niet alleen hun lichamen versmolten tijdens de slaap, 
maar ook hun geesten.
 De familie lag in een hoop op twee dikke, gespannen 
bizonhuiden. Onder die huiden zat een bed van verse den-
nentakken, die kruiselings tegen elkaar waren gezet om het 
nest boven de koude aarden vloer te tillen. Er hing een sterke 
dennengeur, omdat Meisje en Kneus ze juist die dag hadden 
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vernieuwd. Over hen heen lagen huiden die waren geconser-
veerd en waarop was gekauwd tot ze zacht aanvoelden tegen 
je vel. Eroverheen lag een laag vachten om hen lekker warm 
te houden. Dit nest bevond zich in een hut die dicht tegen 
de wand van een granieten klif stond voor beschutting. Die 
plaats was met zorg uitgekozen: op een richel tegen een lood-
rechte rotswand en met een steile helling omlaag. Om bij 
de hut te komen moesten ze voorzichtig over een smal pad 
lopen. Dat was wel lastig, maar zo kostte het ook een roofdier 
meer moeite om hen te besluipen.
 Wanneer ze gingen slapen, stelden de familieleden zich 
voor dat ze in de buik van een bizon kropen. De hut had ruw-
weg dezelfde vorm als het dier dat ze opaten, met een lage, 
krappe achterkant om de warmte goed vast te houden. De 
voorkant was sterker en steviger ondersteund, gehoornd en 
waakzaam. Een lange tak vormde de ruggengraat van de con-
structie. Die rustte aan het ene uiteinde op een gevorkte tak 
en werd daar op zijn plaats gehouden met touw gemaakt van 
lange stroken binnenbast van de den. Wanneer die hoofdpa-
len op hun plaats stonden werden er lange takken als ribben 
over de middenpaal gelegd. Vooraan en achteraan werden 
dikkere takken vastgezet met stenen bij wijze van poten, voor 
meer stabiliteit. Een eerste laag huid, geconserveerd met 
hersenolie, werd zo strak over het geraamte gespannen dat 
hij trilde. Daarna werden er dode dennentakken overheen 
gelegd, als een dikke vetlaag. De buitenste laag bestond uit 
ruwe huiden, van het dikste bont van de rug van twee oude 
bizonstieren; die werden over het geheel heen geworpen en er 
met bewerkte pezen aan vastgebonden.
 De lichaamswarmte maakte het binnen in de hut behaag-
lijk. De kracht van het dier bleef in zijn onderdelen bewaard 
en schonk de familie een speciaal soort bescherming. In een 
land vol gevaar was alle bescherming waardevol. Wat het 
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lichaam troost schonk was ook soelaas voor de geest.
 Wanneer Meisje in de hut was liet ze vaak een woord horen: 
‘Warm.’ Ze kon niet zonder het gevoel verbonden te zijn met 
zoveel kloppende harten, met luisterende oren en met al die 
extra paren ogen die in de gaten hielden dat een ander niet 
van achteren werd beslopen. Zo straalde haar bloed warmte 
uit naar de anderen van wie ze hield. Zo bleef ze in leven.
 En veel later, toen de rest van de familie er niet meer was en 
Meisje alleen was, was de warmte wat ze zich van die nacht 
herinnerde. Toen uitte ze haar hunkering in een laag, een-
zaam gekreun: ‘Warm.’
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2

Toen Meisje die ochtend haar hoofd uit de hut stak rook ze 
het aanbrekende voorjaar. Het was de eerste dag van de jacht 
en het land was tot leven gekomen. De zon deed zijn best het 
winterijs van de aarde af te pellen. Daarbij legde hij een diepe 
honger in het land bloot. Eenzelfde soort honger als huisde in 
de buik van alle beesten die door het bergdal zwierven. Meisje 
keek naar de bomen onder haar, die zorgelijk heen en weer 
wiegden. Zij voelden de trillingen van die grommende bui-
ken via de grond om hun wortels. Koude lucht klampte zich 
vast aan de dennennaalden en elke ontspruitende appel aan 
het uiteinde van elke tak trilde verwachtingsvol. Wanneer de 
grond door het ijs werd losgelaten verschoof hij ongemakke-
lijk. Terwijl het voorjaar voor sommigen leven zou brengen, 
bracht het anderen de dood.
 Bij de haard lager op de helling zag Meisje Grote Moeder in 
de resten porren om het ochtendvuur aan te wakkeren. De 
oude vrouw droeg haar bizonhoorns, die aan een reep zachte 
huid waren bevestigd en zo op haar hoofd waren gebonden. 
De twee hoorns staken vanaf de grens tussen haar lage voor-
hoofd en haar dichte haar naar voren. Aan die hoorns zag 
elk beest in een oogopslag dat zij de baas was. Ze was al oud, 
wat wilde zeggen dat ze zich meer dan dertig voorjaren kon 
herinneren. Ze was de tel kwijt, maar kon met haar troebele 
ogen nog altijd vorm, licht en beweging onderscheiden. Haar 
neus kon nog altijd op honderd pas afstand de geur van een 
jonge groene scheut ruiken.
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 Als hoofd van de familie zou Grote Moeder besluiten welk 
beest ze die dag zouden proberen te doden. De dagen dat ze 
aan de jacht deelnam mochten dan achter haar liggen, ze ging 
nog steeds met de rest van de familie mee naar de bizonover-
steek. Meisje wilde niet het risico nemen Grote Moeder, of 
wie dan ook die zwak van lichaam was, in die periode van het 
voorjaar alleen te laten. Sinds kort sloop er een jonge luipaard 
in de buurt van hun haard rond. Hij was nieuw op hun land 
en was er nog niet goed wegwijs. In vroeger tijden zouden ze 
hem met gemak hebben verjaagd, maar dat voorjaar waren ze 
met wel erg weinigen. Ze durfden hem geen kans te bieden. 
Niet alle vlees kreeg te eten.
 Toen Hem, Meisjes broer, naar het vuur toe liep, schoot 
Grote Moeder in de lach. Meisje had even nodig voor ze 
begreep waarom. Hem had vaak een erectie, en gezien de 
losse manier waarop zijn mantel hing was dat die ochtend 
niet anders. Grote Moeder lachte van blijdschap, omdat een 
stijve pik op goede gezondheid duidde. Een teken van geluk.
 Er was inmiddels van alles van Grote Moeders lichaam 
afgevallen, maar niet haar lach. Die klonk als scherp geka-
kel en liet zien hoe weinig er van haar gebit over was; ze had 
alleen nog een paar tanden in haar linkerbovenkaak en twee 
kiezen rechts. Wanneer ze lachte hield ze haar hand tegen 
haar wang, en Meisje wist dat de oude vrouw die tanden het 
liefst ook op de grond zou zien vallen. Door de pijn voelde 
haar lijf als droog vlees. Uit haar kin groeide een stel stugge, 
grijze haren en haar grote borsten lagen trots en plat op haar 
buik. Over de dikke huid op haar gezicht liep het spoor van 
een traan. Grote Moeder geloofde dat de balans van een leven 
kon worden teruggebracht tot zulke kleinigheden: aan het 
aantal rimpels zag je hoe vaak iemand had gelachen dan wel 
gefronst. Om die reden, wist Meisje, zorgde de oude vrouw 
ervoor vaak te lachen.
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 De combinatie van de voorjaarsgeuren en haar verou-
derende moeder bezorgden Meisje een wat ongemakkelijk 
gevoel. Ze wist maar al te goed dat Grote Moeder elk moment 
dood kon neervallen. De vrouw zei vaak dat haar adem stonk 
als het achtereind van een bizon na al die jaren dat ze zijn 
vlees had gegeten. Het achtereind van een bizon mocht dan 
een uitgesproken geur hebben, die was niet per definitie 
slecht. Er kwam stront uit, die op een prettige manier naar 
leven stonk. Vermengd met zand kon bizonstront in de kie-
ren tussen de dennenstokken van een hut worden gestopt en 
zo de wind buiten houden. Er was niets mis mee te verhinde-
ren dat er vochtige wind in je nek blies, zoals er ook niets mis 
was met oud worden. Als Meisje wijs genoeg was om zo lang 
te leven zou ze die adem ook verdienen.
 Grote Moeders wijsheid was nodig. Om een hoge leeftijd 
te bereiken had je goede instincten nodig, en ze had Meisje 
geleerd dat leven, meebewegen met de kringloop der seizoe-
nen, inhield dat je voortdurend met verandering te maken 
kreeg. Alles om hen heen ontsproot, groeide en bereikte op 
een gegeven moment zijn hoogtepunt. Zodra iets niet meer 
in staat was zich te vernieuwen begon het in kracht af te 
nemen. Dan stierf het – werd het doodhout. Een afgevallen 
blad verrot. Weldra wordt het voedingsstof voor de grond. De 
rijke aarde neemt regen op en wordt voedsel voor de boom. 
En zo stierven dingen in de loop der tijd niet echt. Ze veran-
derden alleen. Maar alle veranderingen gingen gepaard met 
ongemak en onbehagen. En Grote Moeder deed haar best het 
haar familie gemakkelijk te maken door alles zo veel moge-
lijk hetzelfde te houden. Haar hele leven al maakte ze haar 
gereedschappen met dezelfde soort steen, at ze omstreeks 
dezelfde tijd van het jaar hetzelfde voedsel en bouwde ze haar 
hutten steeds weer op dezelfde manier.
 Meisje keek met bewondering naar het glimmende bruine 
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haar op Hems hoofd. Die glans was een teken van gezond-
heid. Het haar was boven zijn oren naar achteren getrokken, 
weg van zijn schuine slapen, en met een koord bijeengebon-
den. Zijn brede rug liep vanaf het middel wijd uit. Ook hij had 
een verandering doorgemaakt. Die was relatief laat gekomen, 
omdat de jaren daarvoor mager waren geweest en hij maar 
weinig vetreserves had. Zijn verandering bracht buien mee 
die Meisje erop wezen wat er aan de hand zou kunnen zijn. 
Omdat ze zo dicht op elkaar leefden werden stemmingen vrij 
stoïcijns verdragen. Hoewel ze deed alsof ze niets merkte, 
wist ze dat hij die zomer bij de vistrek weleens de aandacht 
van een vrouw zou kunnen trekken.
 Meisje hoefde maar aan de bonte kleuren bij de vistrek te 
denken of haar hart ging al sneller slaan. Het water liep haar 
door de mond. Haar honger groeide. Ze dacht aan de zachte 
viseitjes in haar vingers. Het vorige jaar had ze er een vlak 
voor haar oog gehouden, en dat had eruitgezien alsof de rivier 
erin opgesloten zat. Dat riviertje bevatte de volgende genera-
tie vissen en daarom wilde ze hun kracht in haar lichaam. Ze 
had de eitjes tussen haar kiezen gestopt, erop gebeten en ze 
horen knappen. In haar verbeelding voelde ze het glibberige 
vissenvel in haar handen en at ze het zachte, oranje vlees dat 
eronder zat, en haar bloed leek te koken onder haar huid.
 Wanneer de voorjaarszon hoog genoeg stond om het klif 
achter hun hut te bereiken, zou de familie op pad gaan naar 
de ontmoetingsplaats. Andere families die aan andere rivier-
armen woonden zouden de tocht ook ondernemen. Bij een 
breed stuk rivier dat overging in een reeks ondiepe stroom-
versnellingen kwamen de zijarmen samen.
 In die tijd van het jaar was het ook de ontmoetingsplaats 
voor de vissen. Terwijl ze zich de rotsachtige treden op werk-
ten sloegen sommige op de rotsen te pletter, kwamen andere 
in de klaargehouden, van riet gemaakte netten van de familie 


