
De tijd van de Mammoet 
 

Lang geleden was ons land leeg en woest. Er leefden wolven, 

rendieren en natuurlijk de mammoet. De mensen die toen in 

ons land leefden, trokken door het land achter de kudden aan. 

Om te eten moesten ze dieren vangen. Ze konden dus niet op 

één plek blijven wonen.  

De mensen leefden van wat zo onderweg vonden en van het vlees van de dieren die ze vingen.  

 

In die tijd leefde een jongen die Jurre heette. Jurre had een zusje, Maren. 

Jurre was een slimme jongen. Hij was al een tijdje ontevreden over de manier waarop zijn 

stam leefde. Elke keer als hij net een beetje gewend was, moest de hele stam weer alles 

inpakken en verder trekken, achter de dieren aan.  

Hij bedacht dat dat best anders kon. Jurre hield van vissen. Op dit moment woonden ze aan 

een rivier met veel vis. De mannen visten vanaf de kant van de rivier en konden maar moeilijk 

vis vangen.  

De meeste vis zwom meteen naar het midden van de 

rivier. Jurre had nu bedacht dat als hij op het midden 

van de rivier zou kunnen komen, hij de meeste vis kon 

vangen. Hij zou de held van de stam zijn! 

Jurre had een scherpe steen uitgezocht en deze net zo 

lang geslepen tot hij de steen als een mes kon 

gebruiken.  

En nu was hij al dagen bezig om een boomstam uit te 

hollen.  

Zijn zusje, Maren, was ook aan het werk. Zij maakte 

een kruik van klei. Maren keek nieuwsgierig naar haar 

broer. “Wat ben je aan het maken?” vroeg ze. Jurre 

vertelde dat hij een zitplaatsje in de boomstam ging 

maken om midden op de rivier vis te kunnen vangen. 

Maren schrok: midden op de rivier? Dat kon toch niet? 

Er was pas nog iemand verdronken omdat de rivier heel diep was.  

“Wees maar niet bang”zei Jurre. “Het gaat me vast wel lukken. En als hij af is, noem ik hem  

“boot”.  

Jurre moest nog iets bedenken om de vis in te vangen. “Maren,”zei hij, “ je hebt een tijdje 

geleden draad gemaakt van plantenstelen. Kun je daarvan voor mij een net maken?” 

Maren dacht even na en zei: “Ja, volgens mij moet dat ook kunnen”. 

Zo gingen de dagen voorbij. Jurre en Maren waren hard aan het werk, maar op een dag waren 

de boot en het net klaar.  

 

Nu ging het gebeuren: de boot van Jurre moest in het water.  

Inmiddels waren er meer mensen van de stam komen kijken. Jurre voelde zich heel 

belangrijk. En Jurre was een sterke jongen. Hij trok en duwde en trok net zo lang tot de boot 

in het water lag. En waarachtig, de boot bleef drijven! 

Hij pakte het net en liet zich naar het midden van de rivier drijven. Jurre gooide het net uit en 

na enige tijd trok hij het weer in de boot. De mensen wisten niet wat ze zagen! Zoveel vis in 

één keer gevangen!  

De leider van de stam riep zijn wijze mannen bij elkaar. “Hebben jullie gezien wat Jurre 

kan?” vroegen ze opgewonden aan elkaar.  



De stamleider vroeg om stilte. “Allereerst”, zei hij, “wil ik Jurre uitroepen tot “wijze man”. 

Hij mag in het vervolg bij onze bijeenkomsten zijn. De ontdekking van de boot betekent dat 

we langer op een vaste plaats kunnen blijven wonen. We hoeven niet meer achter de kudden 

aan want als de dieren weg zijn, kunnen we van de vis leven.  

Als we ook nog proberen om de zaden die we vinden in de grond te stoppen, dan kunnen we 

de vruchten en granen zelf maken. We kunnen betere huizen bouwen en hoeven niet meer 

steeds op weg te gaan naar een andere plek.” 

De wijze mannen vonden dit een heel goed plan.  

Toen de jagers terugkwamen van de jacht met een flink rendier, maakten de mensen van de 

stam er een groot feest van.  

Zo ontstond het eerste dorp.  

 

De knapste steenhouwers van het dorp maakten tekeningen van dit verhaal in de grotten. Zo 

weten we dat dit echt gebeurd is……… 

 

 

 


