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prehistorie oudheid

3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr.



De oudste bewoners

Het leven van de oudste bewoners

Jagers 
Na de zondvloed begonnen de mensen de toren van Babel te 
bouwen. Terwijl ze daarmee bezig waren, verwarde de Heere 
hun spraak. Zo werden de volkeren verstrooid over de hele 
aarde. Een groepje mensen kwam in de lage landen bij de 
Noordzee terecht.

Dijken waren er niet. Steeds weer overstroomden de zee en 
de rivieren het land. Daarom was het in deze moerassen te 
gevaarlijk om te wonen. Op de hogere delen, in het midden en 
oosten van ons land, waren de mensen veilig voor het water. De lage landen
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Jos en Mirthe fietsen in de zomervakantie op de Elspeetse heide. 
Ze maken met hun ouders een mooie tocht. ‘Wat is dat voor een 
heuvel?’ vraagt Jos. ‘Even stoppen om wat te drinken, dan kunnen 
we meteen kijken,’ zegt vader. Ze zetten hun fietsen neer en lopen 
naar de doorsnede van een prehistorische grafheuvel. Op een bord 
lezen ze allerlei informatie. Om het goed aan bezoekers te laten zien 
is de grafheuvel nagemaakt. ‘In groep 6 krijg ik echt geschiedenis op 
school. Dan ga ik er vast meer over leren,’ zegt Mirthe.

Grafheuvel bij de Havelterberg in Drenthe

Jagers en Boeren

Jagers jagen op een bizon



Daar bouwden ze hun hutten van palen en takken, 
dichtgesmeerd met klei.

De mannen gingen vaak op jacht. Ze gebruikten 
knuppels, speren en pijlen met stenen punten. 
Daarmee jaagden ze in de uitgestrekte bossen 
op herten, wilde zwijnen en wolven. Die waren er 
genoeg! In de rivieren gingen de mannen vissen. 
Samen met vruchten en knollen uit het bos, was er 
voldoende om van te leven. Wanneer het voedsel 
op raakte, trokken de zwervende stammen naar een 
andere streek. 

Boeren 
Er waren niet alleen jagers, er waren ook boeren. Ze 
hielden schapen, geiten en varkens. Ze ontdekten dat 
je van een stenen vuistbijl een handbijl kon maken. 
Met deze handbijlen hakten ze bomen om. Daarna 
brandden ze een stukje bos plat. In de warme grond 
zaaiden ze graan. Een paar jaar lang had je 
dan een goede oogst. Daarna moest 
opnieuw een stuk bos worden 
platgebrand. De oude akkertjes 
waren onvruchtbaar geworden, 
want het land bemestten ze 
niet. De boeren gingen ook het 
wiel gebruiken. Nu konden ze 
wagens maken, die door sterke ossen 
getrokken werden.

De vrouwen maakten potten van 
klei. Met een dun takje werden 
ze versierd en daarna gebakken. 
In dit aardewerk werd voedsel 
bewaard. Ook leerden de 
vrouwen wollen draden spinnen. 

Daarvan weefden ze kleren.H
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Een hut van palen en takken

Wolven

Jagers Een nagemaakte pot uit de bronstijd

Een wiel van een ossenwagen



De huizen werden ook beter. Tussen de palen kwamen 
gevlochten takken. Leem mengden ze met stro. Dat 
smeerden ze tussen de takken om de gaten te vullen. 
Het dak was van riet. Op de grond brandde een vuurtje, 
waarvan de rook door het gat in het dak wegtrok.
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Prehistorische muurtekeningen

Huis uit de bronstijd 

Vanuit een hut kijk je naar de akker
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Heidenen
De oudste bewoners van de lage landen kenden de 
Heere niet. Het waren heidenen. Ze geloofden in 
goede en boze geesten.

Begraven van de doden
Wanneer iemand stierf, werd een graf van grote 
stenen gebouwd. Met kleinere keien vulde men de 
gaten. De opgestapelde stenen bedekten ze met 
zand en aarde. Zo ontstond een grafkamer. Naast 
het lichaam werden gereedschappen, sieraden of 
aardewerk gelegd. Deze stenen grafkamers noemen 
wij hunebedden. Het zijn de 54 oudste monumenten 
van ons land. Vooral in Drenthe zijn ze te vinden.

Het geloof van de oudste bewoners

Steentijd (tot 2000 voor Christus)

De jagers gebruikten stenen gereedschap, zoals 
de vuistbijl van vuursteen. Aan de houten pijlen 
zaten stenen pijlpunten. Van barnstenen kralen 
maakten ze sieraden, zoals kettingen.

IJzertijd (800-100 voor Christus)

In moerassen en beekdalen gingen de boeren 
ijzererts zoeken. IJzer is harder dan brons en 
gemakkelijker te bewerken. Van het ijzer maakten 
ze ploegen, ander gereedschap en wapens.

Bronstijd (2000-800 voor Christus)

Koper en tin kun je smelten, mengen en in 
een vorm gieten. Van dit brons maakten ze 
wapens en gereedschap voor de boeren. 
Handelaars ruilden de bronzen werktuigen voor 
dierenhuiden.

Brons gieten



In de steentijd begroeven de heidenen hun doden 
ook onder een grafheuvel van zand en aarde. In de 
brons- en ijzertijd ging men de doden verbranden. 
Dat noemen we cremeren. De as van de overledene 
bewaarde men in een aardewerken pot: een urn. In 
sommige grafheuvels zijn deze urnen gevonden. In 
ons land zijn wel 1700 grafheuvels bewaard gebleven. 
Ze liggen vooral op de Veluwe en in Drenthe. In de 
buurt van Eindhoven zijn urnenvelden gevonden. 
Daar staan urnen met de as van overledenen bij elkaar 
op een groot terrein. 
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Hunebed D27 in Drenthe

Prehistorie
De oudste bewoners van onze lage landen 
konden niet lezen en schrijven. Wij hebben 
dus geen geschreven informatie van 
henzelf. Daarom noemen we deze tijd de 
voorgeschiedenis of prehistorie. Alles wat van 
de oudste bewoners bekend is, weten we door 
opgegraven voorwerpen. Ze vertellen ons 
hoe en waar deze oude 
volken leefden. 

Urnen in een museum


