Prehistorie tot 50 voor Christus. De tijd van de jagers en boeren
De Lage Landen:
Omstreeks 3.000 voor Christus verschijnen op de noordelijke zandgronden hunebedden
(grafheuvels met grote zwerfkeien), waarin gestorvenen worden begraven. Bij opgravingen
in en rond hunebedden zijn geen skeletten gevonden – die zijn na al die duizenden jaren
helemaal vergaan – maar wel grafgeschenken, die aan de gestorvenen werden
meegegeven voor in het hiernamaals. Onder die geschenken bevonden zich ook bijzondere
potten, die naar hun vorm ‘trechterbekers’ worden genoemd.
De steentijd werd gevolgd door de bronstijd en de ijzertijd. Aanvankelijk verving brons
geleidelijk het vuursteen als belangrijkste materiaal voor gereedschappen en wapens.
Tevens werd brons gebruikt voor het maken van sieraden en enkele uitzonderlijke beelden.
IJzer was harder en het verving het brons vooral voor het maken van wapens en
gereedschap
Bewoners van de noordelijke kleigebieden, die blootstaan aan de grillen van de zee,
bouwden vanaf circa 700 voor Christus hun dorpen op terpen (kunstmatige heuvels).

Omgeving Stein: Uit de nieuwe steentijd, het Neolithicum, circa 3.500 voor Christus,
dateert het graf, dat in 1963 in Stein is blootgelegd. Het bestaat uit een stenen vloer en
vier gaten waarin dikke palen hebben gestaan. Het geheel meet 5,5 bij 1,75 meter. De
rangschikking van de stenen suggereert een indeling in drie kamers, afgedekt met een
dun laagje aarde. Daarop lagen de crematieresten van meerdere personen. Tevens
werden er grafgeschenken gevonden zoals aardewerken potten en flessen,
vuurstenen en benen pijlspitsen.
Twee urnenvelden uit de brons- en ijzertijd hebben in de buurt van de
Keerenderkerkweg en de Mauritsweg gelegen. Hier zijn urnen gevonden met
gecremeerde resten van een lichaam. Uit diezelfde periode zijn bij
baggerwerkzaamheden in de Maas zwaarden en bijlen naar boven gehaald. In graven
zijn sieraden van brons gevonden.
Het museum in Stein toont permanent voorwerpen en grafgiften uit deze periode.
Archeologisch museum te Stein
Neolithisch graf in Stein

