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De steentijd 

 

Hunebedden 

De bekendste prehistorische vondst in Nederland is het hunebed. Een hunebed is gemaakt van 

enorme stenen: zwerfkeien. Deze keien zijn in Nederland gekomen in de ijstijd. Het ijs duwde grote 

stenen van Scandinavië naar Nederland. Toen het later warmer werd en het ijs smolt, bleven de 

stenen liggen. De mensen gebruikten die stenen om een graf te maken: een hunebed. De stenen 

werden op en naast elkaar gezet. De gaten werden opgevuld met kleine stenen en zand. De meeste 

hunebedden vind je in Drenthe. De grootste ligt in het dorp Borger. Deze is 22,5 meter lang. 

 

Gereedschap en wapens 
De mensen gebruikten hout, dierenbotten, huiden en vooral vuursteen om werktuigen te maken. In 
het begin zag het gereedschap er eenvoudig uit. Later is men steen heel precies gaan bewerken en 
slaagden men erin om fijne speerpunten te maken. Ze gingen naalden maken om lappen leer aan 
elkaar te naaien en men ontdekte in die tijd de pijl en boog. 

                                        

Nieuwe uitvindingen 
Door de boeren werden veel nieuwe dingen uitgevonden, zoals bijlen om bomen mee om te hakken 
en potten om voedsel in te bewaren. Ze gingen ook hun eigen kleding weven. De jagers die hier 
woonden zijn natuurlijk doorgegaan met jagen. Maar langzaam gingen zij hun manier van leven toch 
veranderen. Behalve het jagen op dieren, begonnen ze de dieren ook te gebruiken. Ze gingen nog 
steeds op zoek naar planten en naar knollen die in het wild groeiden, maar ze leerden van de boeren 
ook dat je bijvoorbeeld graankorrels in potten kon bewaren en zelf kon zaaien. Zo werden jagers 
stapje voor stapje boeren. 

Kinderen 
Kinderen moesten meehelpen met het zoeken van eten, maar ze hebben vast en zeker ook gespeeld. 
Er zijn kleine stenen pijlen en boogjes gevonden, waarmee kinderen jachtspelletjes speelden. 
Misschien hebben ze ook wel met steentjes gespeeld, of gevoetbald met de opgeblazen blaas van 
een geslacht dier. 
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Wat voor soort tekst is dit?  

O informatieve tekst  O krantenbericht  O verhaal  

Wanneer was de steentijd? Kleur een van de vakken op de tijdbalk. 

 

Waar in Europa vestigden zich de hunebedbouwers? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noem vier uitvindingen die plaats vonden in de steentijd. 

………………………………. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

Welke van de vier stellingen is juist? In de steentijd waren de mensen … 

O boeren. O eerst boeren, dan jagers. O jagers. O eerst jagers, dan boeren. 

Maak een vergelijking van de manier van leven van jagers en boeren: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waar op internet zou je nog meer informatie over de steentijd kunnen vinden? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe bouwde men een hunebed. Vul de woorden in: Scandinavië – keien – zand en klei - IJstijd 

Hunebedden worden gemaakt van …………… . Deze waren eerst in ………….. maar kwamen naar 

Nederland tijdens de ………………. . De plek tussen de keien werd opgevuld met …………... . 

Met welk speelgoed zou jij graag hebben gespeeld in de steentijd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat vind jij de beste uitvinding van de steentijd? hunebed – pijl – landbouw - bijlen – weven  

Waarom? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …................................................................................................................................................. 


