
Ngale



Ngale was een geziene vakman in de kleine ge-
meenschap van vissers die in het stroomgebied 
van de rivier leefden. Zijn ragfijne pijlpunten wa-
ren onovertroffen en ketsten zelden af op de harde 
schubben van de vissen. Met zijn vele zijarmen was 
de rivier ondermeer bevolkt door de nijlbaars en 
verschillende tilapiasoorten.  
De slankgespierde dorpelingen hadden hoge voor-
hoofden. Zij waren gemiddeld een meter vijftig 
lang en Ngale viel op door zijn bovengemiddelde 
lengte. 
Het lichaam van de mannen was overdekt met 
primitieve tatoeages die waren ontstaan door as te 
wrijven in de kleine wondjes die zij elkaar, met 
scherpe vissetandjes, hadden toegebracht. Het wa-
ren stippellijntjes in de traditionele geometrische 
patronen die kenmerkend waren voor de stam.  
Uitstekende visjagers waren het. Zij leefden ten 
zuiden van de Sahara in een tijd dat deze geen 
woestijn maar een vruchtbare streek was. Toch was 
de verandering naar een drogere periode al haast 
onmerkbaar ingezet. Rond de jaarwisseling was de 
waterstand van de Niger echter nog altijd hoog en 
de vangst overvloedig.  
De vissen werden bejaagd met een dunne houten 
pijl die, voorzien van een vuurstenen pijlpunt, 
werd afgeschoten met een boog vanaf de oever of 
staande in de ondiepere delen. Na een, praktisch 



altijd, raak schot werd de pijl voorzichtig uit de vis 
getrokken om tenminste de kostbare pijlpunt te 
kunnen hergebruiken. Als de rivier zich in het 
droge seizoen terugtrok tot de hoofdstroom zoch-
en de kinderen van de stam naar achtergebleven 
pijlpunten die nog bruikbaar waren. 
Er was zoveel vis dat zij deze, in zongedroogde 
vorm, konden ruilen met een naburig jagersvolk 
verder landinwaarts. Zo werden zij voorzien van, 
eveneens gedroogd, vlees, huiden en andere nut-
tige zaken die het leven, in de nieuwe steentijd, 
konden veraangenamen. 
Het kwam niet vaak voor dat Ngale zelf aan de aan 
de waterkant te vinden was. De taken waren effi-
ciënt verdeeld. De beste schutters kregen de beste 
pijlen van de steenhouwers en de buit werd onder 
alle leden van de gemeenschap verdeeld.  
Toch hielden praktisch alle mannen zich bezig met 
zowel de jacht als het bewerken van vuursteen.  
Het was van levensbelang beide technieken in ze-
kere mate te beheersen.  
In tegenstelling tot de hen omringende jagers-
volken kende het volk van de Wahadi, geen strikte 
taakverdeling tussen mannen en vrouwen. 
De enkele vrouwen die zich toelegden op bijvoor-
beeld de visvangst vervaardigden ook hun eigen 
pijl en boog. Er werd hen geen strobreed in de weg 
gelegd, al jaagden ze wel apart van de mannen.  



Als Ngale aan het werk was had hij altijd wel wat 
jongens en een enkel meisje om zich heen die 
gefascineerd toekeken. Eerst sloeg hij met zijn 
harde hamersteen een zorgvuldig uitgezochte 
zachtere vuurstenen kei in tweeën met een- of 
meer, welgemikte, slagen. De mooiste helft nam hij 
in de hand met de vlakke kant boven. Vervolgens 
sloeg hij, langs de rand schampend, stukjes van de 
steen af. Hiervoor gerbruikte hij een staafvormig 
stuk van de hoorn van een grote elandantilope.  
De lange schilfers gebruikte hij om, met eindeloos 
geduld, verder te werken naar het eindresultaat: 
een vlijmscherpe pijlpunt. Het liefst met een 
schacht, welke diende om de punt gemakkelijker 
aan de pijlstok te kunnen bevestigen met hars en 
plantenvezels.  
Hij wilde ze zo plat mogelijk maken maar niet zo 
dun dat ze te makkelijk zouden breken. Een kundi-
ge ambachtsman was hij en de toekijkende jeugd 
leerde ook van hem hoe om te gaan met frustra-
ties. Eén verkeerde laatste slag en al het werk was 
voor niets geweest. Ngale reageerde stoïcijns als 
hem dat een enkele keer overkwam. Dan bleef hij 
rustig zitten en sloot zijn ogen. Als hij ze weer op-
sloeg zocht hij, nog steeds zonder een woord te 
zeggen, een nieuwe kei uit de voorraad en begon 
opnieuw. 



 Bij een van die demonstraties had hij een bijzon-
der mooi exemplaar vervaardigd. Lichtbeige, bijna 
wit, van kleur. Slank en taps toelopend met fijne 
gekartelde scherpe zijkanten en een bijna vol-
maakt platte achterzijde. Aan de voorzijde liepen 
twee afgeschuinde vlakken links en rechts van een 
strakke lijn in het midden naar opzij.  
De pijlpunt ging van hand tot hand in de kring 
jonge bewonderaars.  
'Voorzichtig jongens. Als hij verkeerd valt is t'ie 
stuk' zei Ngale rustig. Het enige meisje in de groep 
hield de punt, eerbiedig, wat langer vast. Als zij 
later groot was wilde ze ook zulke mooie dingen 
maken. 
Op een dag wilde Ngale weer eens, met de jagers 
mee, op visvangst. Het was een flink eind waden 
door ondiep water voordat zij diepere delen be-
reikten waar zij tot rond de heupen roerloos in het 
glasheldere water bleven staan. De nog lege korven 
op hun rug; pijl en boog in de aanslag. De voor de 
wadende mannen wegschietende vissen kwamen 
geleidelijk aan weer terug en nu was het zaak een 
prooi in de kop te raken. Dan is namelijk de kans 
dat ze met pijl en al nog kunnen ontkomen naar 
dieper water vrijwel nihil. Ideaal is een pijl die 
schuin van opzij komend, via de kieuwopening en 
zo hoog mogelijk, de kop binnendringt. De vis is 



dan vrijwel op slag dood en de kans op een on-
beschadigde pijl het grootst.  
Pijlen zoefden en de eerste, nog spartelende, vis-
sen gleden in de korven.  
Ineens klonk er een langgerekte jammerkreet. Een 
schot van Ngale, met zijn goed gelukte witte pijl-
punt, zou de hele stam ongeluk kunnen brengen. 
Hij had zich vergist en een olifantsvis gedood, iets 
wat de jagers altijd angstvallig vermeden.  
De heilige vis met zijn slurf was een schepping van 
de God van de olifanten en zijn woede was nu on-
herroepelijk gewekt.  
Er onstond groot tumult. Vóór dat er een kudde 
woedende olifanten hun dorp zou vertrappen moe-
sten ze nu eerst halsoverkop deze onheilsplek ver-
laten en dan zo snel mogelijk met het hele dorp 
wegtrekken naar een nieuwe plek, zo ver mogelijk 
uit de buurt. Op zich kon dit vrij snel gebeuren, de 
groep was wel vaker op zoek naar een nieuwe plek 
als de rivier dreigde hun kamp te overstromen.  
Na een angstige nacht, direct na zonsopgang, 
vertrok de verontruste groep mensen stroom-
afwaarts, met alles wat zij konden dragen.  
Onder de weinige sporen van hun bestaan bevon-
den zich de verspeelde pijlpunten in het stroom-
gebied van de rivier. 

_______________ 



Op de veilingsite werd een lot pijlpunten aangebo-
den uit het Neolithicum. Als vindplaats stond ver-
meld: de Nigervallei in het grensgebied van Mali 
en Niger.  
Het was een bijzondere collectie die opviel door 
het onwaarschijnlijke vakmanschap waarmee ze 
waren gemaakt. Anno nu zijn er op de wereld nau-
welijks mensen te vinden die iets dergelijks nog 
kunnen maken. 
Rik, bijgenaamd 'Lange', was meteen geïnteres-
seerd. Met een beetje mazzel wilde hij ze wel 
kopen mits de prijs niet te veel zou oplopen. Hij 
wilde het zichzelf wel cadeau doen 'voor de kerst'.  
Een week later maakte hij, toch wat gespannen, 
het pakketje open. Het kon altijd tegenvallen.  
Maar het viel mee, sterker: het zag er geweldig uit. 
Op oudejaarsavond nam hij de verzameling mee 
naar zijn zus en de rest van de familie. Zijn vader 
en zijn nichtje Agma zouden zeker enthousiast zijn 
en hij wilde hen verrassen met een paar pijlpunten 
die ze zouden mogen uitzoeken. 
Het werd een succes. Voor beiden was het moeilijk 
er ieder drie te kiezen, maar de eerste keus van 
Opa was direct gemaakt: Lichtbeige, bijna wit, van 
kleur. Slank en taps toelopend met fijn gekartelde 
scherpe zijkanten was het een exemplaar met een 
bijzondere aantrekkingskracht. 



'Voorzichtig' waarschuwde Rik, 'Als er een verkeerd 
valt is t'ie stuk'. 
 Later op de avond zat Agma in haar dierenboek te 
bladeren. 'Kijk eens Rik' en toen deze niet reageer-
de nog eens: 'Lange! Kijk eens wat een gekke vis'. 
Zij wees een plaatje aan van een olifantsvis.  
'Een vis met een slurf!'  
Opa had intussen een donkerbruin blaadje papier 
opgescharreld, daar kwam zijn roomwit exemplaar 
prachtig op uit. Hij liep naar zijn kleindochter toe 
met de pijlpunt op het papiertje. Op hetzelfde mo-
ment dat hij het blaadje voorzichtig op het boek 
legde, om het haar te laten zien, was zij uitgekeken 
op die gekke vis en sloeg de bladzijde om. 
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