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Flintstone beleefroute
Overleven in de Steentijd



Overleven in de Steentijd
Stel je voor, 9000 jaar geleden, in de Midden-Steentijd, 
wonen er al mensen in Ede! Dat zijn jagers-verzame-
laars. Zij leven helemaal van de natuur: ze jagen op 
wilde dieren en verzamelen eetbare planten. Archeo-
logen hebben sporen van hun kampjes teruggevonden 
in de wijk Kernhem in Ede. 

Hoe zou het zijn om bij hen op bezoek te gaan? Om met 
de hele klas in een tijdmachine terug te reizen naar de 
Midden-Steentijd, de tijd van de jagers-verzamelaars? 
Zouden jullie wel kunnen overleven in die tijd? 

Daar gaan jullie achter komen! Tijdens het project
Flintstone Beleefroute, Overleven in de Steentijd doen 
jullie allerlei Proeven binnen en buiten om te bewijzen 
wat jullie kunnen, weten en durven. Wie wordt de 
beste Steentijder van de klas? En wie kan beter niet 
in de tijdmachine stappen?

Colofon

Tekst
Dorothee Olthof, PRAE

Afbeeldingen
ADC Archeoprojecten, M. Antón, Paul Becx, 

gemeente Ede, Häferl, A. Janse, JoJan, Juhanson, 
Marije de Mol, Dorothee Olthof, Hans Splinter, 

Jan Verhagen, Leo Wolterbeek, H. Zell

Eindredactie en opmaak
Gemeente Ede

Ede, juni 2016



3

Midden-Steentijd: deze tijd begint als de 
ijstijden zijn afgelopen, ongeveer 11.000 jaar 
geleden. Het klimaat wordt warmer, ongeveer 
hetzelfde als nu. Het toendra-landschap 
maakt plaats voor bossen en moerassen. 
Daar leven edelherten, wisenten en wilde 
zwijnen in plaats van mammoeten en rendie-
ren. De mensen in ons land zijn nog steeds 
jagers-verzamelaars. In deze tijd wonen er 
mensen in Kernhem. De vondsten daar zijn 
ongeveer 9000 jaar oud. Het zijn vuurstenen 
voorwerpen die zijn achtergelaten door de 
allereerste bewoners van Kernhem. 

Late Steentijd: deze tijd begint rond 7.000 
jaar geleden. Dan komen de eerste boeren 
naar Nederland. Zij verbouwen hun eigen 
graan en groente en hebben tamme dieren: 
koeien, schapen, geiten en varkens. 

Een heel andere manier van leven!

Wanneer was dat, de Midden-Steentijd?
De Midden-Steentijd is een deel van de prehistorie, de tijd van de jagers en boeren.
De prehistorie duurt heel erg lang. Daarom hebben archeologen haar in drie stukken 
verdeeld. Die stukken zijn genoemd naar het materiaal waar de mensen toen hun
gereedschap van maakten: Steentijd, Bronstijd en IJzertijd. 

De Steentijd is het oudst en duurt het langst van deze drie tijden. In ons land van onge-
veer 250.000 – 4.000 jaar geleden. Een beetje onoverzichtelijk, daarom is de Steentijd 
ook weer in drie stukken verdeeld: 

Tijdbalk

Vroege Steentijd: de tijd van de ijstijden. Het is heel koud in ons land. Soms ligt het ijs 
zelfs tot midden in Nederland! De heuvels van de Veluwe ontstaan in deze tijd. Er 
wandelen hier mammoeten en rendieren rond in een toendra-achtig landschap. Als het
niet al te koud is, wonen er ook mensen. Zij zijn jagers en verzamelaars, zij leven van 
wat ze in de natuur kunnen vinden.
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Hoe ziet Ede eruit in de Midden-Steentijd?
Zoals op het kleine plaatje links ziet het er 
nu uit in de wijk Kernhem. In de Midden-
Steentijd lijkt het meer op de grotere foto 
daaronder.

Er zijn geen huizen, akkers en wegen. 
Op de hoge stuwwallen van de Veluwe groeit 
een dicht oerbos. De lage Gelderse Vallei is 
moerassig met beken en plassen. Kernhem 
ligt daar tussen in, op een zandrug op de 
overgang van laag naar hoog. Op de zandrug 
groeit een loofbos. Op sommige plekken is de 
grond nogal drassig. Maar er zijn ook kleine 
verhogingen in het landschap: dekzandkopjes 
die net een paar meter hoger zijn dan de rest 
van de omgeving. Daar kun je goed je kamp 
opslaan, lekker hoog en droog. 

Op twee van zulke dekzandkopjes hebben 
archeologen in Kernhem in 1995 sporen ge-
vonden van jager-verzamelaar kampjes uit de 
Steentijd. Op het kaartje hiernaast staan ze als 
vindplaats (Vp) 1 en 2.
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Archeologie 
Hoe weten we eigenlijk iets over de Mid-
den-Steentijd? Het is hartstikke lang geleden 
en de mensen toen konden niet schrijven. 
Dus we kunnen niet in oude boeken kijken 
ofzo. Gelukkig kunnen we wel in de bodem 
kijken. Daar liggen de vuursteentjes waar de 
jagers-verzamelaars hun messen en pijlpunten 
van maakten. Daar vinden we ook de houts-
kool van hun vuurtjes en de verkoolde doppen 
van hazelnoten die ze hebben gegeten.
 
In Kernhem hebben archeologen maanden-
lang heel nauwkeurig gegraven om al deze 
kleine vondsten op te sporen.

Ze zeven alle grond uit de opgraving om niets 
te missen. Daarvoor gebruiken ze speciale 
kruiwagens met kleine gaatjes in de bodem. 
Die zetten ze onder een sproeier. Dan spoelt 
de aarde weg en blijven de vondsten over. 
Superhandig! 

Na het zeven worden de vondsten gedroogd, 
gesorteerd en onderzocht.

Behalve naar de vondsten kijken de archeo-
logen ook naar de bodem. Welke lagen zijn 
er? Hoe zag het landschap eruit toen de ja-
gers-verzamelaars hier woonden?
 
Aan de hand van al deze gegevens kunnen de 
archeologen nagaan hoe de mensen in Kern-
hem leefden in de Steentijd. 

En wat gebeurt er met de vondsten als het 
onderzoek klaar is? Die bewaren de archeo-
logen goed. De mooiste komen misschien wel 
in een museum terecht, zodat iedereen ze kan 
bewonderen! 
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Wonen in de Midden-Steentijd
De jagers-verzamelaars wonen in kleine hutten in het bos. Die bouwen ze van buigbare 
takken. In of voor de hut is een vuurplaats. Er staan vaak een paar hutten bij elkaar, 
daarin woont de hele stam: mannen, vrouwen en kinderen.

Rondtrekkende stammen
Jagers-verzamelaars leven niet hun hele leven op dezelfde plek. Zij trekken rond met de 
seizoenen. In de zomer wonen ze ergens anders dan in de winter, steeds daar waar
voldoende voedsel te vinden is. Daarom wonen ze ook niet in grote huizen, maar in 
hutten die ze snel kunnen bouwen. Ze blijven er immers hooguit een paar weken of 
maanden wonen. In Kernhem wonen ze in de zomer en het begin van de herfst.

Jachtkampjes 
Soms trekt niet de hele groep verder, maar gaat een klein groepje mensen een tijdje op 
een andere plek jagen, vissen of, bijvoorbeeld, vuursteen zoeken. Dan maken ze daar 
een klein kampje voor een paar dagen. 

Ook daarvan zijn resten gevonden in Kernhem: kleine kampjes waar vuurstenen 
pijlpunten lagen en sporen van een vuurtje. De archeologen denken dat hier een paar 
jagers hun jachtkampje hadden. Na afloop van de jacht gingen ze met de buit weer 
terug naar het grotere kamp. 
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De Steentijd gereedschapskist
Weten jullie waarom de Steentijd de Steentijd 
heet? Dat is omdat de mensen in die tijd nog 
geen metaal kennen. Zij maken hun scherpe 
gereedschappen van steen. Vooral vuursteen 
is hiervoor geschikt. Dat breekt als glas met 
hele scherpe randen. Daarvan kun je dus 
prima messen, bijlen en pijlpunten maken. 
De archeologen hebben in Kernhem vele dui-
zenden vuursteentjes gevonden: pijlpunten, 
mesjes en schrapers om dierenhuiden mee 
schoon te maken, voordat je er kleding van 
maakt.   

Maar vuursteen is niet het enige materiaal om 
gereedschap van te maken! De jagers-verza-
melaars gebruiken bot en gewei om naalden, 
harpoenen, bijlen en vishaken van te maken.

Bevertanden en slagtanden van wilde zwijnen 
dienen als bijltjes en beiteltjes om hout mee 
te bewerken. Bogen, pijlen, visfuiken, 
bijlstelen, peddels en kano’s maken 
de jagers-verzamelaars van hout. Van boom-
bast of brandnetelvezels vlechten zij touwen, 
manden en visnetten. 
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Steentijd voedsel
De jagers-verzamelaars leven van voedsel dat 
ze in de natuur kunnen vinden. Ze jagen op 
wilde dieren, zoals wild zwijn, edelhert, ree, 
bever, wilde kat en bruine beer.

Zij verzamelen ook eetbare planten. In Ede 
hebben archeologen veel hazelnootdoppen 
gevonden. Paardenbloem, wilde pastinaak, 
brandnetel, de wortel van de lisdodde 
(je weet wel, de rietsigaar), paddenstoelen, 
bramen en frambozen zijn ook heel lekker!

Als jagers-verzamelaars bij goed viswater 
wonen, gaan ze vissen op bijvoorbeeld voorns 
en snoeken. 

De jagers-verzamelaars koken hun eten in 
houten bakken of leren zakken. Een houten 
bak kan natuurlijk niet op het vuur. Om het 
eten aan de kook te krijgen, maken zij stenen 
heet in het vuur. Die hete stenen doen ze dan 
in de bak met soep of theewater. Zo krijgen ze 
hun eten snel aan de kook. Vlees en vis roos-
teren zij boven het vuur of op hete stenen. 
Nootjes en wortels bakken zij in de hete as 
van het vuur. 
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Steentijd kleding
Wat trek je aan als jager-verzamelaar? Geen spijkerbroek of t-shirt! Je maakt je kleding 
zelf van de vellen van de dieren die je hebt gevangen. Als de haren er nog aan zitten, 
heet het bont. Dat is lekker warm in de winter. Als de haren er af zijn geschraapt, heet 
het leer. Hazen- en beverbont is heerlijk zacht en warm, hertenleer is soepel en stevig, 
prima voor kleding, dus!

Om hun kleren in elkaar te zetten, gebruiken de jagers-verzamelaars naaigaren van 
darm of pezen of dun garen van plantenvezels, bijvoorbeeld van brandnetels. Ze naaien 
met naalden en priemen van bot en gewei.

Ze kunnen ook vezels van planten gebruiken om kleding te maken. Van boombast en 
brandnetelvezels kunnen ze bijvoorbeeld hoedjes, schoenen en regencapes vlechten.

De jagers-verzamelaars versieren hun kleren en zichzelf met kralen van bot, schelp, 
dierentanden en barnsteen. 
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