
Binnenproef 1

Jagen
Als je vlees wilt eten in de Midden-Steentijd moet je op jacht. Een geslaagde jacht 
betekent groot feest in het kamp! De jachtbuit levert namelijk niet alleen vlees voor 
het avondeten, maar ook een huid voor kleding, botten voor gereedschap, pezen en 
darmen voor stevig garen en een blaas om een voetbal of een waterzak van te maken.

Met pijl en boog op jacht naar je avondeten. Na een succesvolle jacht moet je de buit 
villen. Om het vlees te kunnen bewaren, moet je het roken of drogen.Een koelkast of 
vriezer bestaat immers nog niet! De huid schraap je schoon; dat wordt je nieuwe jas.

Vragen
Jagers-verzamelaars kennen meer manieren om te jagen dan alleen met pijl en boog. 
Kunnen jullie er een paar bedenken? En welke dieren zijn er om op te jagen in de 
Midden-Steentijd?

Binnenproef
In de zak zitten allemaal stukjes bont van dieren die jullie hebben gevangen. 
Maar welke zijn het ook alweer? Om jullie te helpen zitten de dieren er bij, van hout.

Opdrachtblad
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Gereedschap
In de Steentijd is vuursteen een heel belangrijk materiaal. De jagers-verzamelaars 
maken er scherp gereedschap van, zoals bijlen, messen en pijlpunten. Vuursteen-
scherven hebben scherpe randen waar je goed mee kunt snijden. Maar ook van hout, 
bot, gewei en dierentanden kan je gereedschap maken!

De pijlpunten van de jagers zijn van vuursteen, bot of gewei gemaakt. Niet alle bijlen 
zijn van vuursteen. Een bijl van gewei of bot werkt ook heel goed zoals je ziet. 
Met pyriet of markasiet en vuursteen kun je vuur maken. Als je met de vuursteen stevig 
langs de pyriet of markasiet schraapt, krijg je vonken. Die moet je opvangen op iets wat 
goed gloeit, bijvoorbeeld lisdoddepluis of een stukje tondelzwam. Vissen vang je met 
een vishaakje van bot of met een net van plantenvezels. Binnenproef 2

Opdrachtblad

Vragen
De jagers-verzamelaars gebruiken vuursteen om bijvoorbeeld bijlen, messen en
pijlpunten van te maken. Kunnen jullie nog andere materialen bedenken waar ze 
gereedschap van maken?

Binnenproef
In de zak zit allemaal gereedschap van de jagers-verzamelaars. Waar zouden ze 
deze dingen voor gebruiken? Om jullie te helpen zitten er plaatjes bij van dezelfde 
voorwerpen, maar dan uit onze tijd. Zoek de goede plaatjes bij de stukken Steentijd
gereedschap.
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Eten uit de natuur
De jagers-verzamelaars vinden al hun groente en fruit in de natuur. Op de kleine foto 
hieronder zie je het resultaat van een paar uur voedsel verzamelen: bessen, hazelno-
ten, eikels, pastinaakwortels, paddenstoelen en brandnetels. Aan de spiesen zitten 
reepjes gedroogd vlees.    

De wortels van de lisdodde (je weet wel, de rietsigaar die langs het water groeit) staan 
ook op deze foto. Net als de wortels van de distel, paardenbloem en wilde pastinaak 
zijn deze eetbaar. Daarvoor moet je wel het water in en de wortels uit de zachte mod-
der op de bodem van het meer of de sloot trekken. 
Jagers-verzamelaars koken in leren zakken of houten bakken. Eerst verhit je stenen in 
het vuur. Die hete stenen doe je in de bak met soep. Zo krijg je hem snel aan de kook! Binnenproef 3

Opdrachtblad

Vragen
In de zakjes zitten allemaal gedroogde kruiden. Weten jullie welke het zijn? Probeer het 
eerst zelf te bedenken. Kom je er echt niet uit, kijk dan onderaan dit blad voor hulp!

Binnenproef
Vul in het verhaal over de zomerse verzameltocht de namen van de planten in die Alja 
en Erkin verzamelen. 
Honger gekregen? Proef dan van de hazelnoten en gedroogde appeltjes!

Binnenproef extra
Zet een heerlijk kopje Steentijd thee van wat kruiden uit de zakjes die jullie het lekkerst 
vinden ruiken!

Hint: Je kunt kiezen uit kamille, munt, lindebloesem en brandnetel .
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Binnenproef 3

Verhaal | Een zomerse verzameltocht

Een zomerse verzameltocht

Het is een stralende zomermorgen als Alja en Erkin op pad gaan om planten te verza-
melen voor het eten. Alja pakt de grote verzamelmand uit de hut. Moeder lacht: ‘Zo, 
je bent heel wat van plan!’ Maar Alja weet zeker dat ze met een mand vol eten thuis 
zullen komen. Wat zal moeder dan trots zijn. 

De hutten van het zomerkamp staan aan de rand van het bos, dichtbij een riviertje. 
Waar zullen ze eens beginnen met eetbare planten zoeken? Erkin wil eerst naar het 
bos. Op hun blote voeten lopen ze over het paadje langs de bosrand. Hier groeien altijd 
veel lekkere dingen. Kijk, daar ziet Erkin al heerlijke rijpe … hangen. Hij plukt handen-
vol, misschien verdwijnen er nog wel meer in zijn mond dan in de mand! Wel vervelend 
dat ze van die scherpe stekels hebben. Goed uitkijken, dus. 

Alja is intussen een stukje doorgelopen. Zij weet een zonnig plekje waar altijd veel … 
groeien. Zij is juist een groot fan van deze rode vruchtjes. Misschien maakt moeder er 
straks wel sap van, zo lekker op een warme dag!

Oh kijk, daar aan die boom hangen allemaal … Ze zijn nog niet rijp, dat duurt nog een 
paar weken. Alja besluit om de plek van de boom goed te onthouden, want gedroogde 
… zijn een heerlijk snoepje in de lange, koude winter als er geen vers fruit meer is.

Samen lopen Alja en Erkin verder langs de bosrand. Opeens roept Erkin: ‘Au, rotplant!’ 
Hij is met zijn voet bovenop een … gaan staan. ‘Rotplant?’, zegt Alja, ‘Dat is juist een 
hele nuttige plant. Je kan er thee van zetten en soep van koken en je kan er zelfs touw 
van maken! Kom, we plukken een grote bos.’ Nu ze wat beter kijken zien ze nog meer 
theekruiden staan: … en … . Die zullen ze thuis te drogen hangen, zodat ze ook in de 
winter kruidenthee kunnen drinken.

Tussen de kruiden staan vrolijke gele bloemen. ‘Kijk, net zonnetjes, deze … ’, zegt Alja. 
‘Ja, en nog eetbaar ook!’, zegt Erkin. Ze graven de planten uit met wortel en al. De bloe-
men en blaadjes gaan straks in de sla en de wortels zijn geroosterd of gekookt ook best 
lekker.

‘Kom, nu gaan we naar de rivier’, zegt Alja. Maar Erkin wil eerst nog even kijken of de … 
al rijp zijn. Hij is gek op deze nootjes! Maar nee, dat gaat nog een paar weekjes duren. 
Jammer.

‘Pfff, ik heb het warm gekregen van al dat verzamelen! Ik ga zwemmen!’
‘Ik ga mee! Wie er het eerst is!’ 
Lachend rennen Alja en Erkin het water in. Langs de kant van de rivier staat allemaal … . 
‘Daar moeten we straks nog even wat wortels van opgraven’, zegt Alja, ‘Die kunnen we 
lekker roosteren in de hete as van het vuur.’ 
‘Goed. Maar eerst ga jij kopje onder!’ 
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Binnenproef 4

Kleding
Jagers-verzamelaars maken hun kleding zelf van de vellen van de dieren die ze hebben 
gejaagd. Als je de haren eraf haalt, heb je leer. Als je ze eraan laat zitten, heet het bont. 
Dat is heel lekker warm in de winter. Om de vellen zacht en soepel te maken moet je ze 
looien. Dat doe je door er vet in te smeren en ze in de rook van het vuur te hangen. 
Als je ze niet looit, worden de vellen zo hard als een plank! 

Na het looien kun je er kleren van naaien. Met een priem prik je gaatjes langs de 
randen. Met een naald van bot of gewei en naaigaren van darm, pezen of plantenvezels 
naai je alles aan elkaar. Hieronder zie je hoe de kleding van een jager-verzamelaar eruit 
kan zien. Om te beginnen een onderbroek, oftewel lendendoek. Dit is een losse lap 
leer die met een riem om het middel zit. De broek bestaat uit twee losse pijpen die ook 
weer aan de riem worden geknoopt. Zo’n broek noemen we ‘beenlingen’. Dan nog een 
leren hes en schoenen en de jager is klaar om op pad te gaan!

Opdrachtblad

Vragen
Bekijk de spullen uit de mand goed. Voelen jullie het verschil tussen leer en ongelooide 
huid? Welke soorten naaigaren zitten er in het doosje? En met welk gereedschap kun je 
de kleding naaien?

Binnenproef
Kleed iemand uit jullie groepje aan als een echte Steentijd jager-verzamelaar met een 
lendendoek, beenlingen, hes, schoenen, hoedje en een ketting. De plaatjes op dit blad 
kunnen jullie daarbij helpen. De kleding is geschikt voor jongens én meisjes!
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Binnenproef 5

Wonen
Jagers-verzamelaars trekken rond met de seizoenen. In de zomer wonen zij ergens
anders dan in de winter. Daarom bouwen ze kleine hutten. Die zijn snel klaar. 
Eerst moet je dunne stammetjes of stevige takken hakken met een bijl van bot, gewei 
of vuursteen. De buigbare takken van de wilg of hazelaar zijn erg geschikt om hutten 
van te bouwen. Van de stammetjes en takken vlecht je het frame van de hut. Op het 
dak komt riet en de deur is gemaakt van boombast. 

In de hut maak je lekkere bedden met dekens van bont. Aan het dak hang je zakken 
met eten. Zo kunnen de muizen er niet bij. In het midden van de hut is de vuurplaats. 
Best knus, vind je niet?

Opdrachtblad

Vragen
Welke materialen en gereedschappen heb je allemaal nodig om een jagers-verzame-
laars hut te bouwen? Kun je er nog een paar verzinnen die op dit blad niet worden
genoemd? 

Binnenproef
Bouw een jagers-verzamelaars hutje met de stokken, reepjes leer, stenen en mini-
dierenhuiden uit de zak.
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