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1. Inleiding1. Inleiding  

Dit boek gaat over de vroegste geschiedenis van de mens. 
Je noemt die tijd de oertijd.  
Het gaat vooral over de oertijd in Nederland.  
De naam Nederland bestaat toen nog niet.  
In de tekst lees je daarom steeds de naam de Lage Landen. 
Je krijgt in dit boek antwoord op vragen als: 
 Wat zijn andere namen voor de oertijd? 
 In welk werelddeel begon de oertijd? 
 Wat weten we over de oertijd? 
 Waar komt de informatie over de oertijd vandaan? 
 Wanneer begint de oertijd in de Lage Landen? 
 In welke perioden is de oertijd verdeeld? 
 Wat is het belangrijkste kenmerk van de oertijd? 
 Wanneer eindigt de oertijd in de Lage Landen? 
 

STEENSTEEN  



2. De oertijd2. De oertijd  

Andere namen 
Voor de oertijd worden ook andere namen  
gebruikt die precies hetzelfde betekenen. 
Het zijn de woorden: 
 voorgeschiedenis of 
 prehistorie 
 
Geschiedenis van de mens 
De oertijd, prehistorie of  voorgeschiedenis 
begint bij het ontstaan van de mens. 
Wanneer ontstond de mens? 
Dat is een moeilijke vraag. Wanneer noemde je 
een aap voor het eerst mens? 
Geleerden denken dat dat ongeveer 2 miljoen 
jaar geleden gebeurde.  
De wieg van die eerste mens (1) stond in Afrika. 
De oertijd startte dus in dat werelddeel. 
De mens zag er niet uit, zoals de mensen die jij nu 
tegenkomt. Door opgravingen weet men dat de 
schedels er anders uitzagen. Om die schedels 
heen probeerde men het hoofd na te maken.  

Zo krijg je een idee hoe die oermens 
eruit moet hebben gezien. Er waren 
meerdere soorten mensen. Veel van 
deze soorten stierven uit (2).  
De enige soort die bleef  bestaan 

noemen we “de moderne 
mens” (3). 

 

Afrika 
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Kennis over de oertijd 
Hoe weten onderzoekers over het leven in de 
oertijd? Over de oertijd kunnen onderzoekers 
alleen iets te weten komen door sporen die de 
mensen in de oertijd achtergelaten hebben. 
Er zijn allerlei sporen uit de oertijd: 
 Gebruiksvoorwerpen (wapens, werktuigen (1) en 

potten (2). 
 Kunstvoorwerpen (3) (sieraden, rotstekeningen). 
 Woningen (vaak in grotten). 
 Graven (skeletten, hunebedden). 
De archeoloog is de onderzoeker die de puzzel van 
de oertijd probeert op te lossen. 
Geen schrift 
Het belangrijkste kenmerk van de oertijd is dat de 
oermens geen schrift kende. Er kon dus niets 
opgeschreven worden, zoals in onze tijd. 
Wij kunnen alles wat gebeurt opschrijven.  
Dat gebeurt in dagboeken, kranten, boeken, maar 
ook films vertellen de geschiedenis. 
De oertijd stopte, zodra mensen gingen schrijven.  
Voor elk land of  cultuur begint en stopt de oertijd 

op een ander moment.  
De oertijd begint, zodra de mens 
verschijnt in een gebied. De oertijd 
stopte, zodra het schrift (4) in een 
gebied gebruikt gaat worden. 
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3. Een tijdlijn3. Een tijdlijn  

 

  BronstijdBronstijd    

Prehistorie of oertijd in NederlandPrehistorie of oertijd in Nederland  

350.000 voor Chr. 
Het begin van de oertijd. 
De oudste sporen in Limburg 
van mensen. 
Het zijn Neanderthalers, een 
uitgestorven mensenras. 

150.000 voor Chr. 
IJstijden zorgen voor een 
koud klimaat en maken de 
Lage Landen onbewoonbaar. 

steentijdsteentijd  

12.000 voor Chr. 
De temperatuur stijgt weer. 
Steeds meer jagersvolken in 
de Lage Landen. 
De duinenkust van Nederland 
ontstaat. 

5300 voor Chr. 
Mensen blijven meer op een 
vaste plek wonen. Dit zijn de 
eerste landbouwers. 

2100 voor Chr. 
Einde steentijd.  
Begin  van de bronstijd.  
Eerste voorwerpen van brons 
gevonden 

1000 voor Chr. 
Einde bronstijd.  
Begin van de ijzertijd. 
Germaanse volkeren cremeren 
hun doden.  
As in urnen in urnenvelden. 

15 voor Chr. 
Einde van de oertijd.  
De Romeinen bezetten delen van 
de Lage Landen en brengen hun 
schrift mee.  
Nu wordt voor het eerst onze 
geschiedenis  beschreven. 

IJzertijdIJzertijd  

450 voor Chr. 
In de Lage Landen 
verschijnen de 
eerste munten. 

Het jaar nul 
De geboorte 
van Christus. 



4. De steentijd4. De steentijd  

Neanderthalers 
De oudste sporen van jager-verzamelaars werd 
gevonden in de buurt van Maastricht (1). 
Onderzoek leerde dat het kamp ruim 250.000 jaar 
oud moet zijn. De bewoners waren Neanderthalers, 
een klein, maar zwaar gebouwd mensenras.  
Opvallend waren de grote neus en de zware 
wenkbrauwbogen. De Neanderthalers gebruikten 
stenen werktuigen, zoals vuistbijlen en schrapers. 
Men vermoedt dat het een volk van kannibalen was: 
ze aten dus hun soortgenoten op. 
De moderne mens 
Een andere mensensoort, de moderne mens, trekt 
30.000 jaar geleden Europa binnen (2). 
De Neanderthaler stierf  langzaam maar zeker uit. 
Men weet niet precies waarom.  
Er zijn verschillende redenen te bedenken: 
 Veel jachtdieren verdwenen na de ijstijden. 

Dus er was steeds minder eten. 
 De sterkere moderne mensensoort maakte jacht 

op de Neanderthalers. 
 Neanderthalers bestonden uit een 
kleine groep, die zich niet snel 
voortplantte.  
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IJstijden 
Er is een lange periode in de Lage Landen van 
verschillende ijstijden. Grote gletsjers veranderen het 
land in een ijsmassa.  
Het land is in de laatste ijstijd onbewoonbaar (1).  
Er wonen geen mensen de Lage Landen meer. 
Landbouw 
Na de ijstijden stijgt de temperatuur.  
De mens keert langzaam terug naar het noorden. 
De eerste mensen waren nog jagers en verzamelaars.  
Ze hadden voor een korte tijd een woonplek.  
Deze stammen trokken naar nieuwe jachtgebieden. 
Er zijn jager/verzamelaars die ontdekken dat uit zaden 
van planten nieuwe, eetbare planten groeien. 
Wilde runderen worden gevangen en getemd.  
De jonge dieren wennen aan mensen.  
Deze jager/verzamelaars veranderen langzaam maar 
zeker in boeren met een vaste woonplaats (2). 
Dat gebeurde ongeveer 7.500 jaar geleden op de 
vruchtbare gronden in Zuid-Limburg. 
Aardewerk 

Ook maakt de mens in die tijd aardewerk 
van leemaarde. De versierde potten (3) 
werden gebakken in open vuren.  
Ze worden gebruikt om eten te koken en te 
bewaren, maar ook als grafurnen. 
 

 

ijsmassa 
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Het  trechterbekervolk 
Ruim 6000 jaar geleden komen op de zandgronden 
van Drenthe en Friesland steeds meer bewoners. 
Sommigen zijn jager/verzamelaars en anderen zijn 
boeren met een vaste woonplaats. 
Ze gebruiken een ander soort potten met de vorm 
van een trechter (1). Archeologen noemen deze 
bewoners daarom trechterbekervolken. 
Dit trechterbekervolk bouwde ook bijzondere 
grafheuvels (2) om hun doden te eren. Eerst werd 
een kuil gegraven met daarover grote keien om 
alles af  te dekken. Zo ontstond de grafruimte (3) 
waar de urnen met as geplaatst werden. Daarna 
werd alles afgedekt met aarde. Op die manier 
ontstond een grote heuvel met een ingang. Soms 
zijn de heuvels verdwenen.  
De grote stenen van de grafkamer bleven achter. 
Je kunt ze nog in Drenthe vinden.  
Ze worden een hunebed (4) genoemd. 
Het wiel 
Ongeveer 4400 jaar geleden gebruikten volken 
voor het eerst wielen in de Lage landen.  

Karren zorgden ervoor dat mensen 
meer  g inge n handel de n.  Ze 
ontmoeten door die handel andere 
volken.  
 Zo werden ideeën en uitvindingen 

uitgewisseld. Het metaal 
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5. De bronstijd5. De bronstijd  

Brons 
Brons (3) is het eerste  metaal dat gebruikt werd in 
de Lage Landen. Brons bestaat uit twee metalen: 
90% koper (1) en 10% tin (2).  
Het tin maakte het koper harder.  
Brons had grote voordelen: 
 Brons was harder dan steen 
 Je kon brons in elke vorm gieten door het eerst te 

smelten (4). 
 Je kon een bronzen zwaard scherp slijpen. 
 Oud brons kon opnieuw gesmolten worden. 
Hakken en bewerken, zoals bij steen is niet nodig. 
Brons roest niet, maar krijgt wel een groenachtige 
uitslag. Het wordt koperroest genoemd. 
Gebruik 
Volkeren gebruikten brons vooral voor het maken 
van wapens, schilden en werktuigen (5).  
Ook werden er vaak sieraden en mantelspelden (6) 
om kleding te sluiten van brons gemaakt. 
Koper en tin zaten hier niet in de bodem.  
Brons kwam  alleen door handel in de Lage Landen. 

 De bronstijd begint in de Lage Landen 
ongeveer 4000 jaar geleden. 
In de bronstijd gaat het gebruik van 
stenen werktuigen nog steeds gewoon    

door. 
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6. De ijzertijd6. De ijzertijd  

Grote voorraad 
De ijzertijd begint rond het jaar 800 voor Chr.  
IJzer was minder sterk dan brons. Bovendien roestte 
ijzer, waardoor het minder duurzaam was.  
Een voordeel van ijzer was dat er veel ijzererts (1) in 
de grond zat. Veel meer dan koper en tin.  
De grote voorraad ijzererts maakte ijzer populairder 
dan brons. 
Boeren en handel 
In de ijzertijd komen er steeds meer boeren.  
Sommige boeren houden zich bezig met veeteelt, 
weer anderen juist met akkerbouw. 
Ook ijzer komt de Lage Landen binnen door handel. 
Het is nog geen handel met geld, maar ruilhandel.  
Dieren, zout, graan, textiel en huiden waren geliefde 
ruilmiddelen. Rond 450 voor Chr. verschijnen voor het 
eerst munten. 
Beroepen 
De mens ontdekt dat als je iets vaak doet, je er steeds 
handiger in wordt. Door die vaardigheden gaat de 
mens zich specialiseren. Zo ontstaan beroepen als de 

slager, de visser, de smid (2), de 
pottenbakker (3) de wever en de 
timmerman. 
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7. Het einde van de oertijd7. Het einde van de oertijd  

 

Ongeschreven 
Alles wat je tot nu toe gelezen hebt over de Lage 
Landen weten we door opgravingen. De mens in de 
oertijd kon niets over zijn leven opschrijven.  
Het schrift bestond wel, maar was nog niet 
doorgedrongen in de Lage Landen. Hoe kwam het 
schrift in de Lage Landen terecht? 
De Romeinen 
De Romeinen brachten het schrift naar de Lage 
Landen. Dit volk had kennis van heel veel zaken.  
Ze legden wegen en bruggen aan. Ze bouwden met 
beton, hadden stenen huizen (1).  
Die kennis namen ze allemaal mee naar de Lage 
Landen. Het Romeinse Rijk (2) was gedurende vier 
eeuwen het grootste rijk in de hele geschiedenis.  
De Romeinen hadden een goed uitgerust leger.  
Door de aanleg van wegen (3) konden de legers zich 
snel verplaatsen. Dat zorgde ervoor dat ze bijna heel 
Europa veroverden. 
De Romeinen verschijnen hier voor het eerst in 50 
voor Christus, maar maken pas later in 15 voor Chr. 

de rivier de Rijn tot de noordgrens van 
hun rijk. Deze grens heette de limes. 
Langs de Rijn bouwden de Romeinen 
hun forten (4) om de grens tegen 

indringers te verdedigen. 

 

Forten langs 

de Rijn 
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Germania 
In de Lage Landen leefden in de Romeinse tijd 
Germaanse stammen. De Romeinen noemden hun 
veroverde gebied daarom Germania. 
Op het kaartje (1) zie je de belangrijkste stammen. 
Sommige van die stammen verzetten zich, maar 
andere stammen sloten vrede met de Romeinen. 
Bij de forten langs de grensrivier de Rijn komen de 
Germanen het meest in contact met de Romeinen.  
Cijfers en letters 
De Romeinen brachten cijfers mee.  
Die cijfers gebruiken we nu bijna niet meer. Je ziet 
deze cijfers nog wel eens op antieke klokken en 
gebouwen. Ook brachten de Romeinen hun letters 
mee. Het Romeinse alfabet had geen 26, maar 23 
letters. De letters J, U en W ontbraken.  
Voor de J gebruikten ze ook de I, voor de U 
gebruikten ze ook de V. Bij ons moderne alfabet 
zijn die 3 letters er later bijgekomen. 
Met de komst van de Romeinen werden ook 
gebeurtenissen voor het eerst opgeschreven.  
Daarmee eindigt de oertijd of  de prehistorie in de 

Lage Landen en begint  de 
geschiedenis of  historie van de Lage 
Landen. 
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8. Filmpje8. Filmpje  

 

Het Klokhuis 
Steentijd: Jagers/verzamelaars 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

steentijd-jagers-verzamelaars/#q=jagers%
20verzamelaars 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-steentijd-jagers-verzamelaars/#q=jagers%20verzamelaars
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-steentijd-jagers-verzamelaars/#q=jagers%20verzamelaars
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-steentijd-jagers-verzamelaars/#q=jagers%20verzamelaars
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorie 

https://en.vikidia.org/wiki/Prehistory 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Historische_bron 

http://archeologieinnederland.nl/nederlandse-archeologie/tijdlijn 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdlijn_van_de_Lage_Landen_(Prehistorie) 
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