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Stel dat jij geboren was in de prehistorie. Hoe  
moest je dan overleven? Wat moest je eten,  
waar moest je wonen en wat had je aan?  
Wij geven je even een kleine cursus.

De eerste kano
Deze boomstam werd in de prehistorie gebruikt als 
boot. Hij is ongeveer achtduizend jaar oud. Het is  
een dennenboom die is uitgehold met een vuistbijl.

Jager-verzamelaars 
van nu
Er zijn nog steeds groepen 
mensen die leven zoals de 
jager-verzamelaars. Door 
hen te bestuderen, leren we 
meer over hoe mensen in de 
prehistorie konden leven.
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TheMa 5.1 Les 1
hoe overleef ik de prehistorie?

Jager-
verzaMeLaars
De eerste bewoners van Nederland waren 
jager-verzamelaars. Zij leefden in de 
prehistorie. Ze woonden niet op een 
vaste plek maar trokken rond met 
hun hutten. Ze leefden van jagen, 
vissen en verzamelen. Alles wat ze 
nodig hadden maakten ze zelf.

	 STAP	3:

	 STAP	2:

Waar moet Je Wonen?
Als je een hut wilt maken, moet je dat 
doen met materiaal uit de natuur. Met 
takken kun je het geraamte van een hut 
bouwen. Daar bind je bosjes riet aan 
vast. Zo heb je een plekje waar je wordt 
beschermd tegen de wind en de kou.

Wat moet Je eten?
Alles waar je niet dood van gaat! Je verzamelt 
noten, bessen, fruit, zaden, knollen, eieren en 
eetbare planten. In de prehistorie kun je niet 
kieskeurig zijn! Natuurlijk heb je ook vlees of  
vis nodig. Daarvoor moet je op jacht.

	 STAP	4:

Hoe moet Je Jagen?
Om te kunnen jagen, heb je eerst een wapen nodig. Door met een vuursteen op een 
andere steen te slaan, kun je er vlijmscherpe randjes aan maken. Die puntige steen 
maak je vast op een stok. Nu heb je een speer. Daarmee kun je jagen op dieren en vis.

	 STAP	5:

Hoe maak Je vuur?
Om vuur te maken, gebruikten ze in 
de prehistorie vuursteen. Je slaat twee 
vuurstenen tegen elkaar aan. Daardoor 
komen er kleine vonkjes. Zo’n vonkje  
kan een klein vuurtje maken. Door dat  
te voeden met brandbaar materiaal  
heb je zo een groot vuur.

	 STAP	6:

en als Het voeDsel op is?
Zijn de dieren weggetrokken en vind je geen 
eten meer in het bos? Dan wordt het tijd om te 
verhuizen. Je haalt je hut uit elkaar en verzamelt 
je spullen. Je trekt verder naar een plek waar 
rendieren leven of waar de ganzen graag komen. 
Daar bouw je je hut weer op. Je kunt op jacht!

	 STAP	1:

Wat moet Je aan?
Je kunt natuurlijk niet in je blootje 
rondlopen. Veel te koud! Dus eerst 
heb je kleding nodig. Die maak je van 
dierenhuiden. Met een scherp botje 
prik je gaatjes in de huid. Daar kun je 
een pees of darm door rijgen. Zo maak 
je van een aantal huiden een warme 
jurk. Ja, ook voor jongens!

	De	prehistorie	noemen	we	bij	
	geschiedenis	de	tijd	van	jagers	en	
	boeren.	Deze	tijd	duurde	tot	3000	v.C.	

	Ze	leefden	meestal	
	in	groepjes	
	van	vijftien	tot	
	twintig	mensen.	

Overleven	in	

de	PrehiSTOrie:

ZO	dOe	je	dAT! 	De	mensen	die	toen	leefden	
	zijn	jagers-verzamelaars.	


