
 

Geschiedschrijving 

Dronten 

weten ook dat ze graan 

verbouwden.  

Mensen die deze 
opgravingen gedaan 

hebben, noemen we 

archeologen.  

In deze lesbrief gaan we 

eens kijken wat ze 
allemaal gevonden 

hebben. Hun mooiste 

vondst hebben ze in 

Swifterbant gedaan. Daar 
werd zelfs nog een 

geraamte aangetroffen. 

Een geraamte uit de 

prehistorie van de 

Swifterbantmens.   

De Swifterbantmens 

De Swifterbantcultuur 

De geschiedenis van 

Dronten is ouder dan je 

wel eens denkt. Er is een 
tijd geweest dat het 

IJsselmeer helemaal uit 

land bestond. Er 

woonden hier toen ook 

mensen.  
Later kwam het onder 

water te liggen en werd 

het Zuiderzee.   

Dat bleef zo totdat de 
Afsluitdijk werd 

aangelegd.  

De naam Zuiderzee 

veranderde in IJsselmeer.  

Zout water maakte plaats 
voor zoet.  

Hoe weten we dit 

alles?  

 

Dat heeft ons de bodem 

verteld. In de grond zijn 

vele overblijfselen 
bewaard gebleven. Na de 

drooglegging hebben er 

vele opgravingen 

plaatsgevonden. Ze 
vonden toen plaatsen 

waar ooit mensen 

hebben gewoond. Ze 

woonden in dorpjes, die 

ook wel nederzettingen 
worden genoemd. Ze 

leefden van de jacht en 

de visvangst. Maar we 

stenen voor het dak erop 

wisten te krijgen. 

Als je de antwoorden 
gevonden hebt, heb je 

misschien wel wat meer 

respect voor deze 

mensen gekregen.  

Zoek nu eens op 
wanneer in Egypte de 

piramides van Gizeh 

gebouwd werden.  

Hoeveel jaren verschil zit 

hier tussen?  

Probeer nu eens onder 

Hierboven werd 

gesproken van de 

prehistorie.  
 

Zoekopdrachten 

Wat wordt met dit 

woord bedoeld? 

Wanneer we het over de 

prehistorie in Nederland 

hebben dan valt al gauw 

de naam 
Hunebedbouwers. 

Probeer eens te 

achterhalen wanneer die 

mensen leefden?  

Ze zijn vooral bekend 

geworden door de 

hunebedden. In de 
zeventiende eeuw dacht 

men dat deze door 

reuzen gemaakt waren. 

Wij weten tegenwoordig 

wel beter.  
Probeer eens te 

achterhalen hoe de 

bouwers aan de stenen 

kwamen, hoe ze die 
verplaatsten, hoe ze de 

stenen rechtop wisten te 

zetten en hoe zij de 
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Een tijdbalk 

De vondst van een geraamte 

Noordzeestrand gebeurt. 

Deze wat hoger gelegen 

plaatsen waren heel 
geschikt om de hutten 

neer te zetten. Daar 

werd je niet nat als het 

water begon te stijgen. 

Een van de oudste, 
complete geraamtes van 

prehistorische mensen in 

Nederland werd hier 

gevonden.  

woorden te brengen 

welke beschaving het 

verst ontwikkeld was.   

 

Ongeveer gelijk met de 

Hunebedbouwers 

woonden in de buurt van 

Swifterbant ook mensen. 
Ze leefden niet alleen van 

de jacht en de visvangst, 

maar ook van de 

opbrengsten van het land.  

De archeologen gaven 

hen een naam mee, de 

zogenaamde 
Swifterbantcultuur. 

Waarom vestigden zij 

zich in die buurt? Dat had 

alles te maken met de 

aanwezigheid van 
rivierduinen. De wind 

joeg het zand naar die 

plek toe. Net zoals het 

dat nu nog op het 

drie foto’s.  

Zoek eens uit waar de 

hutten van zijn gemaakt? 
Daarnaast zie je een........? 

Hoe hebben ze die 

gemaakt? 

De laatste foto laat zien 

hoe ze regen en wind 
buiten de hutten hielden. 

Uit wat voor materiaal  

bestaat dit? 

Op de foto hiernaast zie 

je het geraamte. Probeer 

eens te achterhalen hoe 
oud het is. Kijk ook eens 

naar de versiering op het 

hoofd. Bekijk ook de 

detailfoto. Het maakte 

deel uit van een ketting. 
Dat gaatje in de kraal lijkt 

vanzelfsprekend, maar in 

een tijd zonder 

boormachines is het dat 

niet. Probeer eens te 

achterhalen hoe men 
toen dat gat 

waarschijnlijk gemaakt 

heeft.  

Ze leefden in hutten. 

Wie wel eens in het 
Natuurpark in Lelystad is 

geweest, weet hoe die er 

uitzagen. Hieronder staan 

Als je op de knop drukt 

komt een tijdbalk te 

voorschijn. Waar zou jij 

de Swifterbantcultuur 

plaatsen.  
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Filmpje 
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https://www.entoen.nu/
http://youtu.be/lVMHqBTXPmY

