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Ongeveer 35 000 jaar geleden ontwikkelde zich in Eu-
ropa de eerste „moderne mens“. Ze droegen sieraden 
en kleden zich in dierenhuiden en vellen. Ze maakten 
wapens zoals speerwerpers, harpoenen, pijl en boog en 
naainaalden.

Lees de informatieve tekst over het stenen tijdperk  
(de steentijd), op de volgende twee pagina‘s, zorgvuldig 

door. Markeer de belangrijkste informatie met een  
markeerstift. Bedenk 5 vragen, die vervolgens  

door een klasgenoot beantwoordt moeten  
worden.

Zolang de mensen nog jagers en verzamelaars waren, 
leefden zij in grotten. Ze verkleinden de ingang van hun 
grot meestal met stenen en hingen er vellen voor. Zo 
beschermden ze zichzelf tegen wilde dieren.

De grootste prooi van de mensen in het stenen tijdperk was 
ongetwijfeld de mammoet. Een steppemammoet was tot 4,5 
meter hoog en had tot 5 meter lange, gebogen slagtanden. 
Het vlees van een volwassen mammoetstier onderhield een 
nederzetting van 50 mensen gedurende enkele weken. 6 000 
Jaar geleden zijn de laatste mammoeten uitgestorven.

Meer dan 30 000 jaar geleden begonnen de mensen 
taferelen te tekenen en figuren te vormen. Zij schil-
derden realistisch en later ook abstract op de muren 
van de grot. De belangrijkste natuurlijke kleuren van 
de eerste kunstenaars waren zwart, rood, wit, geel en  
bruin. Als penseel gebruikten ze een bundeltje dieren-
haar, veren of vezels van planten.

Het leven
in het

stenen tijdperk
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Zodra de mensen begonnen met gewassen te ver-
bouwen en veeteelt te voeren, vestigden ze zich. 
Dit betekende dat zij vaste woningen bouwden 
en de eerste nederzettingen stichten. De oudst 
bekende stad ter wereld is Jericho in het tegen-
woordige Israël. De stad werd omgeven door een 
massieve muur en is 10 000 jaar oud. Er leefden 
ongeveer 3000 mensen. Ze woonden in bijenkorf-
achtige huizen gemaakt van aan de lucht gedroogde 
klei.

De man uit het Stenen Tijdperk droeg een lendenschort ge-
maakt van geitenvel, een leren gordel met tasje en een mantel 
gemaakt van geweven grassen. Hij had onder andere een koker 
met pijlen, een kleine vuurstenen mes, een bijl, een dolk en een 
houten rugdrager bij zich.

Een paar jaar geleden werd in de Ötztaler Alpen het 
lijk van een man gevonden, die meer dan 5000 jaar ge-
leden was overleden. „Ötzi, ‚werd hij genoemd. Hij was 
zo goed bewaard gebleven omdat hij diepgevroren in 
het ijs van een gletsjer was.

Om een soep te koken, vulde de mensen uit het stenen tijd-
perk water in een opgehangen lederen zak. In het water wer-
den fijngehakte mergpijpjes, wortels, knollen en kruiden ge-
bracht. Vervolgens werden stenen in het vuur verhit en bracht 
men deze in de zak. De hete stenen brachten de soep in korte 
tijd aan de kook.

Ongeveer 20.000 jaar geleden ontstonden de eerste 
naainaalden met oog. Ze waren gemaakt van bot. De uit-
vinding van dit kleine hulpmiddel vergemakkelijkte het 
leven van de Steentijdmensen aanzienlijk. Ze konden er 
schoenen en aangename kleding mee naaien. De mensen 
in het Stenen Tijdperk maakten hun kleding voorname-
lijk van huiden en bont van dieren die zij bij de jacht 
doodden. Ze versierden hun kleding met geverfde been-
kralen, slakkenhuizen en tanden van dieren.




