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Het verhaal van Fredau en Redlef ( Midden Steentijd 8000 jaar voor Christus) 

Auteur: Pier Boonstra 

(Toelichting. Het verhaal is bedacht voor de thematische verhalenavond  ‘Als stenen konden 

spreken’ van 15 november 2019 . Het komt voort uit de fantasie en het referentiekader van 

de auteur. Hij heeft zich laten inspireren door een tableau in het Observeum te Burgum. Het 

gaat hier om een tafereel uit de Midden Steentijd) 

 

Hoofdpersoon 1 

Fredau , een bevallige , maar strijdlustige jongedame woont met haar stam in de buurt 

van een meer dat is ontstaan in de laatste ijstijd. (Wij kennen dit meer nu als het 

Bergumermeer) Ze is een avontuurlijk, zelfstandig type en zwerft af en toe in haar 

eentje rond ver van haar stam. Ze is een aparte.  Ze zou het liefst net als de mannen 

op jacht gaan. Ze brengt vaak klein wild thuis. Dit heeft ze dan geschoten met haar pijl 

en boog. Haar pijlen zijn jammer genoeg niet altijd effectief. Een vogel die ze raakt valt 

wel uit de lucht, maar kan ook zo weer weg vluchten. 

Hoofdpersoon 2 

Redlef woont met zijn stam op een 

zandrug aan een rivier. (Wij kennen 

die zandrug nu als de Hondsrug en de rivier als de Hunze. De 

stam woont in de buurt van het huidige Pesse). Redlef is er in 

geslaagd van een boomstam een kano te maken. Op zekere 

dag verlaat hij, stoer als hij is,  zijn stam om op avontuur te 

gaan. Oftewel hij onderneemt een queeste1. Hij is een 

bekwaam gereedschappenmaker. Hij weet precies hoe hij 

vuursteenknollen moet bewerken. Zijn gereedschap bestaat 

                                                           
1 Een queeste is een soort zoektocht, al dan niet met een vast omlijnd doel. Bekend is uit de Middeleeuwen en 
de ridderromans  de queeste naar de heilige Graal, de beker waaruit Jezus zou hebben gedronken tijdens het 
laatste avondmaal. 
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uit een klopsteen en een aanbeeldsteen2. 

Daarmee maakt hij stenen gebruiksvoorwerpen voor het bewerken van dierenhuiden en hout zoals stekers, 

schrapers, klingen en bijlen, maar ook wapentuig zoals pijl- en speerpunten en knotsen.  

De verloren klopsteen. 

Fredau vangt  op één van haar zwerftochten langs de oever van het meer een 

jong everzwijntje, een frisling met een leuk pyamapakje aan. Ze wil het niet 

doden, maar laten leven en bij zich houden. Terwijl ze met het leuke diertje 

speelt hoort ze op enige afstand een vreemd, maar regelmatig geluid op het 

water. Plets, plets…  

Tot haar verwondering komt er een boomstam aandrijven, maar ziet ze het 

goed…?  Het lijkt wel of er iemand in die boomstam zit. Ja hoor, die persoon 

heeft een stuk hout in z’n handen, steekt dit telkens weer in het water en haalt 

het dan krachtig naar achteren. Plets, plets.. de boomstam schiet snel door het 

water. Fredau duikt weg achter het struikgewas. Wat is dit nou…? 

Dan laat die mens, het is een jongeman, de boomstam op de oever lopen. De 

man klimt uit de boomstam. Dat gaat wat onhandig. Hij heeft van alles bij zich. 

Het lijken wel stenen. Hij haalt nog meer spullen uit de boomstam, onder meer 

prachtige dierenvellen. Hij spreidt ze op de grond. 

Fredau kan haar verbazing niet bedwingen en maakt onwillekeurig een 

geluidje. De man kijkt verschrikt en argwanend rond. Wat is er aan de hand? Is 

het hier wel veilig? 

Dan ziet hij waar het geluid vandaan komt. Een 

meisje, nee een jonge vrouw staart hem 

nieuwsgierig maar ook een beetje uitdagend aan. 

Hij voelt zich niet bedreigd en steekt vriendelijk 

een hand op.  

- Hoi! zegt hij.  

- Hoi! antwoordt het meisje.  

- Ik ben Redlef, zegt hij, ik kom met mijn kano 

helemaal uit Pesse gevaren. Wie ben jij? 

- Ik ben Fredau, ik heb zo pas een frisling 

gevangen. Wil je het zien? 

- Ja, leuk. Goh, wat goed van je. Ga je hem 

                                                           
2 Het woord aanbeeld en aambeeld zijn beide goed in de Nederlandse taal, maar omdat aanbeeld de oudere 
vorm is, heeft de auteur hier gekozen voor aanbeeld. 
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opeten? 

- Nee ik wil het houden en als hij dan groot is zien we wel weer. 

-Ja dat is heel slim. Ik maak gereedschappen. Kijk , dit is mijn werkmateriaal. 

Zwartwitte vuursteenknollen. Als je daar op een speciale manier op slaat, 

springen er kleine stukjes af. Soms springen er ook wel grotere stukken af. Die 

stukjes en stukken zijn heel scherp. Van zo’n groot stuk heb ik de bijl gemaakt 

waarmee ik deze kano heb gemaakt. Ik heb net zolang in deze boomstam 

gehakt tot het gat groot genoeg was om er in te passen. Ik sla op een 

vuursteenknol met een klopsteen of een stuk gewei. Zal ik het je laten zien? 

- Ja, heel graag! 

-Hee, waar is nou die klopsteen gebleven? Bij het uitladen van de kano is hij 

zeker weggerold of zo. 

- Zal ik je helpen zoeken? 

- Ja graag. Weet je hoe zo’n steen er uitziet? 

- Ik laat je wel zien wat ik vind.   

Ze gaan samen zoeken in de ruige begroeiing van de oever van het meer. 

- Kijk is dit hem?  Dit is een mooie ronde steen. Bedoel je die? Is dat je 

klopsteen? 

-Nee joh, dat is een kooksteen. Die leg je in het vuur en als ze heet zijn leg je ze 

in het water in een zak gemaakt van oude dierenvellen. Dan wordt het water  

ook heet. Als je er kruiden in doet en stukjes vlees wordt het lekkere warme 

soep. 

- Ja, dat ken ik wel. Dat maakt mijn moeder ook vaak. Lekker. Is dit dan een 

klopsteen?  

- Nee, dat zou een prima aanbeeldsteen kunnen zijn. Een klopsteen is kleiner. 

Maar eigenlijk zou ik nog liever een stuk steenhard hertengewei willen hebben. 

Daar kun je lekker hard mee slaan. 

-Zoals dit hier?   Fredau raapt een stuk 

gewei op. 

- Ja precies! Dat is precies wat ik nodig 

heb. Vooral om grote stukken van de 

vuurstenen af te slaan. Wat goed van je. 

Bedankt! Oh, kijk daar heb ik mijn eigen 

klopsteentje ook al. Hij was bij het 

uitstappen uit de kano zeker weggerold tussen de biezen. Zo nu kan ik je laten 
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zien hoe het werkt. 

Redlef gaat in kleermakerszit op een dierenvel zitten Hij plaatst 

een mooie platte steen voor zich, de aanbeeldsteen. Met het 

klopsteentje tikt hij vakkundig tegen een stuk vuursteen zodat 

er splinters afspringen. 

- Ja, ik zie het,  zegt Fredau. Goh, wat goed. Wat doe je met die 

kleine stukjes steen?  

- Nou die kun je heel goed gebruiken als pijlpunt. Bij ons thuis  in 

de omstreken van Pesse gebruiken de jagers altijd pijlen met 

een stenen punt. 

- Dat lijkt me heel handig! Ik heb van die stomme stompe pijlen. 

Daar kun je niet zo goed mee jagen. 

- Mag ik eens kijken hoe je pijlen er uit zien? 

- Goed, alsjeblieft. 

-Oh, ik zie het al, die veren zitten er verkeerd aan. Kijk, als je nu 

in die gleuf een steentje vast maakt en de veren op het andere eind, of je maakt 

gewoon nog een gleuf in de pijl en zet er een steentje in.  Zal ik het voordoen? 

Redlef en Fredau gaan helemaal op in het karweitje. Ondertussen voelen ze 

zich steeds meer tot elkaar aangetrokken. De tijd gaat snel voorbij. Het wordt al 

een beetje schemerig. 

 

- Zeg, waar ga jij slapen? vraagt Fredau, toch niet in die , hoe noem je dat ook al 

weer, die kano? 

- Ja hoor, dat was ik wel van plan. 

Dat doe ik al de hele tijd, zolang  ik 

onderweg ben. Lekker dierenvelletje 

over mee heen en knorren maar...  

-Nou, dat hoeft hier niet hoor. Wij 

hebben een hut gemaakt waar we 

’s nachts in slapen. Van takken, riet 

en biezen. Lekker knus en droog als 

het regent. Je mag vannacht wel bij 

ons slapen. We hebben lekkere 

zachte slaapplekken gemaakt van 
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gedroogd gras en bladeren en zo. Maar ik moet nu eerst mijn frisling een plekje 

geven. Ga je mee? 

Redlef hoeft zich niet lang te bedenken. Hij trekt de kano verder op de oever en 

volgt Fredau naar de hut. 

Is hiermee Redlef zijn queeste afgelopen? Heeft hij zijn bestemming gevonden? 


