
voorwerpen 
in de grond
We denken dat de mensen in de 
prehistorie niet schreven. Daar is 
in elk geval niets van gevonden. 
We hebben dus geen geschreven 
bronnen. Wel zijn er veel voorwerpen 
opgegraven van mensen uit de 
prehistorie. Die voorwerpen kunnen 
ons meer vertellen over het leven 
van de mensen toen. Archeologen 
houden zich bezig met het opgraven 
en onderzoeken van voorwerpen uit 
het verleden. Zij proberen er achter 
te komen hoe het leven van mensen 
in het verleden eruit zag.
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schatten van jagers en boeren

SCHATTEN IN 
DE AArDE

graven in De gronD
Als er ergens in Nederland wordt gebouwd, moet er 
archeologisch onderzoek worden gedaan. Archeologen 
zijn mensen die veel weten van oude voorwerpen die in 
de grond worden gevonden. Ze weten precies waar ze op 
moeten letten. Aan de vorm en de versiering van een pot 
kunnen archeologen zelfs zien uit welke tijd die komt. En 
ze weten precies hoe ze oude voorwerpen uit de grond 
moeten halen. Heel voorzichtig!

BiJzonDere vormen
In de prehistorie konden de mensen niet schrijven. Alles 
wat we uit die tijd hebben, zijn spullen. Vaak werden die 
spullen opgegraven. Hoe dieper in de grond iets wordt 
gevonden, hoe ouder het meestal is. Dat komt omdat  
de aarde uit verschillende laagjes bestaat. Bovenop ligt 
de nieuwste laag, daaronder wordt het steeds ouder.

Als je meer wilt weten over hoe de mensen vroeger leefden, moet je  
soms een beetje raden. En veel onderzoek doen. Dat raden gaat beter  
als je spullen uit die tijd hebt. Je kunt dan bedenken waarvoor die werden 
gebruikt. Stukje bij beetje kom je er zo achter hoe het leven vroeger eruit 
heeft gezien. Oude spullen worden gevonden in de grond. Kijk maar.

eeuWenouD paarDengraf gevonDen
BorgHaren – Archeologen hebben in het Zuid-Limburgse Borgharen een graf 

ontdekt met de resten van tientallen paarden. Waarschijnlijk is het graf gegraven 

in de zeventiende eeuw, tijdens de Tachtigjarige oorlog. De paarden zijn misschien 

omgekomen bij een aanval op de stad Maastricht. Er zijn skeletten en hoefijzers 

gevonden. Het graf wordt de komende tijd verder onderzocht. 

proBeer maar uit
Soms weet je niet precies waar iets voor is. Zoals de eerste kano. Kon je daar echt 
mee varen? En was het wel een kano, of misschien een voederbak voor dieren?  
Zo hebben ze de kano nagemaakt en uitgeprobeerd. En het lukte, ze bleven drijven! 
Als je niet weet hoe iets werd gemaakt, ga je het gewoon zelf uitproberen. Met het 
gereedschap dat ze toen ook hadden en met hetzelfde materiaal. Net zo lang tot  
je een speer hebt. Of een stevige hut.

zelf scHatten BekiJken
De voorwerpen uit de prehistorie die archeologen in de grond hebben gevonden, 
kun je met je eigen ogen zien in het museum. Bijvoorbeeld in het Rijksmuseum voor 
Oudheden in Leiden of het Hunebedcentrum in Borger. Je kunt daar potten, pijlpunten 
en sieraden bewonderen. In het Archeon in Alphen aan den Rijn en het prehistorisch 
dorp in Eindhoven kun je een prehistorische hut bezoeken, brandnetelsoep proeven 
of een vuursteen uitproberen. Misschien voel je je dan even een echt oermens!

Deze pijlpunt is van vuursteen. Hij zat vast aan een 
houten pijl. Waarschijnlijk werden de pijlen met  
hars van bomen aan elkaar geplakt. De pijl werd 
gevonden in de grond bij Eersel in Noord-Brabant. 
Je kon ermee op grote dieren jagen.

Deze pot komt uit het hunebed bij Borger. 
Deze vorm noemen ze een trechterbeker. 
De mensen die dit soort potten vijfduizend 
jaar geleden maakten, noemen we het 
Trechterbekervolk. Het zijn dezelfde mensen 
die hunebedden bouwden.

De eerste boeren in Zuid-Limburg 
maakten deze potten. De pot werd 
versierd met een soort banden. Deze 
mensen worden Bandkeramiekers 
genoemd en leefden zevenduizend 
jaar geleden. 


