ONTDEK DE

HUNEBEDBOUWERS

HET TRECHTERBEKERVOLK
Tussen 5.000 en 3.400 voor Christus veranderde er veel in Noord-Nederland.
De mensen ontwikkelden zich van een samenleving van jagers-verzamelaars
naar een boerensamenleving. Rond 5.000 voor Christus settelden de
pottenbakkers zich op een plek, daarna kwam de overgang naar veeteelt en
landbouw.
Vanuit Noord-Duitsland werden nieuwe technieken en gebruiken
overgenomen. De eerste boeren bouwden voor het eerst echt blijvende huizen
en legden akkers aan. Ze maakten prachtig versierd aardewerk en bouwden
van zwerfstenen indrukwekkende graven voor hun doden, die we nu kennen als
hunebedden. Dit gebeurde vanaf 3.400 voor Christus.
Dit is het verhaal van deze mensen, de eerste boeren in Noord-Nederland: het
Trechterbekervolk.
Bronvermelding: Klompmaker, H., Wolters, H., Liewes, B., Tricht, P van.,
Mulder, I. (april 2007). In het spoor van de hunebedbouwers.Bedum: Profiel
Uitgeverij.

(Foto: Rijksmuseum van Oudheden)
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PRIMAIR
ONDERWIJS
(GROEP 5 & 6)

DE TRECHTERBEKER
DE TRECHTBEKERCULTUUR
De eerste boeren in Noord-Europa kenden geen
schrift. We weten dan ook niet, hoe ze zichzelf
noemden. Archeologen spreken van de
Trechterbekercultuur, naar een karakteristieke beker
die ze maakten. De oudste sporen van de
Trechterbekercultuur zijn gevonden in SleeswijkHolstein. Ze dateren uit 4.400-4.000 voor Christus.
In de eeuwen daarna breidde deze cultuur zich uit
over een groot deel van Noord-Europa. In Nederland
heeft de Trechterbekercultuur bestaan tussen 3.400 en
2.900 voor Christus. Dat valt binnen de periode die
archeologen de nieuwe steentijd of het Neolithicum
(4.900-2.000 voor Chr.) noemen. Veel mensen spreken
van hunebedbouwers, naar hun monumentale graven
van grote stenen.

Potten konden in de prehistorie gebruikt worden als
kookpot in open vuur, als schenkkan, als drinkbeker,
als schaal of bord om eten te serveren en van te eten
en als gesloten pot om voedsel te bewaren.
Leuk om te doen!

DE TRECHTERBEKER
Wanneer archeologen de zogenaamde trechterbeker
vinden, weten ze zeker dat ze te maken hebben met
deze cultuur. De beker hebben een kenmerkende
trechtervorm aan de bovenkant.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060314_steentijd04
Download trechterbeker op onze community website.
© 2016 | 3Dkanjers

1. 3D-Print je eigen trechterbeker en ga
ontdekken waar jij deze beker voor zou
gebruiken.
2. Maak zelf een trechterbeker van klei of met een
3D-tekenprogramma.
3. Beschilder de trechterbeker zodat hij eruit gaat
zien als in de prehistorie. Let op: In de
prehistorie zagen de potten er anders uit dan
in de nu.
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MAAK JE EIGEN HUNEBED(GANZEN)BORD
WAT HEB JE NODIG?

Maak je eigen pionnen

Dit heb je nodig:

Maak je eigen pionnen of attributen met de

•
•
•
•
•

pionnen

3D-printer. Denk bijvoorbeeld aan hutten en/

2 dobbelstenen (of meer)

of huizen uit de oude steentijd, midden-

karton

steentijd, nieuwe steentijd, bronstijd of

papier

ijzertijd. Ontwerp deze in Tinkercad.

schrijfgerei (stiften)
Misschien heb je nog dobbelstenen liggen,
maar anders maak je deze ook gewoon zelf.

HOE MAAK JE HET?
Bij ganzenbord is het de bedoeling om in zo weinig

Download ook het grootste hunebed van

mogelijk dobbelbeurten met jouw pion het einde van het

Nederland uit. Deze is te vinden op onze

speelbord te bereiken.

community website.

Als je zelf een hunebedbordspel gaat maken, kun je heel

Tips

veel gaan variëren. De grootste variatie van het spel, is toch

• Een basis voor het bordspel vind je hier:

wel de lengte van het spel. Maak het spel zo dat het een

https://commons.wikimedia.org/wiki/

aantal geologische tijdperken beslaat (oude steentijd,

File:Ganzenbord.svg

middensteentijd, nieuwe steentijd, bronstijd en ijzertijd).

• Op sommige vakjes van het speelbord zal
er iets speciaals moeten gebeuren met de

De meeste ganzenbordspellen hebben 63 vakjes. De vraag

speler. Zo kun je bijvoorbeeld 3 beurten

is hoe je die vakjes gaat maken. Je kunt dit zelf doen, maar

moeten overslaan of tien stappen vooruit

je kunt ook naar afbeeldingen zoeken op het internet.

zetten. Bedenk leuke en nieuwe spelregels
die passen bij het thema.
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MAAK EN HUIS UIT DE PREHISTORIE
HOE ZOU HET ER TOEN UIT HEBBEN GEZIEN?
Hoe zou jij een huis ontwerpen uit de prehistorie. Ze hadden toen
alleen hout, leem en riet. Wat vind je in de bodem? Van de hutten en
huizen vind je nu alleen verkleuringen waar de palen hebben gestaan
en soms als je geluk hebt de wanden en een vuurplaats.

ONTWERP EEN HUIS UIT DE BRONSTIJD
Maak op basis van een plattegrond, afkomstig van een opgraving,
een huis. Je vindt in Tinkercad een plattegrond van een huis uit de
Bronstijd. Hieronder vind je de link. Probeer op basis van wat je ziet
het huis te “reconstrueren”, oftewel na te maken.

https://www.flickr.com/photos/40865023@N03/albums/72157645811585268
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vierakker_RAAP1.JPG
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https://tinkercad.com/things/lJahAVV5jdt
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3Dkanjers is een uniek initiatief voor scholen in Nederland en
België. Wij stimuleren talentontwikkeling door wetenschap en
techniek met behulp van de 3D-printer.
Meer informatie over 3Dkanjers is te vinden op:

www.3Dkanjers.nl

