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De ontdekking dat er, naast de zichtbare wereld om ons heen, ook nog een 
wereld onder de grond bestaat, laat een diepe indruk achter. Natuurlijk!, alle 
mensen vóór ons leefden in deze zelfde omgeving en lieten sporen van hun 
leven achter. Wij, de volgende generaties, proberen deze sporen weer te 
vinden en te duiden. De wereld van de archeologie is één ontdekkingsreis!

Eveneens willen wij uw leerlingen graag meegeven dat graven een professie 
is en dat dit vak wordt beheerst door een archeoloog. Een basale vraag als: 
‘Hoe weet je dat er hier iets in de grond zou kunnen zitten?’ is zo’n vraag 
waar archeologisch onderzoek mee begint. Maar er volgen natuurlijk nog 
vele andere vragen, zoals: Hoe pakken we de opgraving aan? Hoe oud zijn 
de vondsten? Wat kunnen we zeggen over functie, gebruik en betekenis?

Wanneer uw leerlingen het Archeologiehuis Zuid-Holland komen bezoeken, 
hopen wij de verwondering over het archeologisch vondstmateriaal bij uw 
leerlingen aan te wakkeren. Daarmee begint tenslotte het besef van ons 
verleden. En, zoals u weet, wordt het ontwikkelen van historisch besef als 
belangrijk aandachtspunt binnen het geschiedenisonderwijs gezien. 

Wij wensen u en uw leerlingen mooie stappen ver terug in onze 
geschiedenis!

De schrijvers

Voorwoord
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Doelgroep en 
leerdoelen

Doelgroep

Het erfgoedproject ‘Goed gevonden!’ is ontwikkeld en bestemd voor leerlingen van 
groep 5 en/of 6 van het basisonderwijs. Het project is in het bijzonder bedoeld voor 
die scholen die deelnemen aan het Erfgoedspoor Alphen aan den Rijn.  

De leerdoelen

Het lesprogramma heeft als doel leerlingen van de middenbouw van de basisschool 
kennis te laten maken met archeologie en hen bewust te maken van de betekenis van 
archeologie voor de geschiedenis van hun eigen leefomgeving. 

De leerling leert 
•	 wat	archeologie	is	en	wat	de	rol	van	archeologie	is	bij	onze	kennis	over	het	

verleden
•	 wat	een	archeoloog	doet
•	 te	werken	met	concrete	vondsten	uit	de	provincie	Zuid-Holland	en	deze	te	

bestuderen
•	 over	de	geschiedenis	van	deze	provincie
•	 gebruik	te	maken	van	historische	bronnen
•	 over	kenmerkende	aspecten	van	(enkele	van)	de	tien	tijdvakken	uit	de	

geschiedenismethodes, in het bijzonder de tijd van jagers en boeren, Grieken en 
Romeinen, monniken en ridders, steden en staten.

•	 over	en	krijgt	waardering	voor	cultureel	erfgoed	van	de	eigen	woonomgeving
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Alvorens u met uw leerlingen een bezoek brengt aan het Archeologiehuis Zuid-
Holland kunt u in de les op school aandacht besteden aan wat archeologie precies 
inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. 

Tijdsduur: ca. 45 – 60 minuten

Materialen
Deze lesbrief. De lesbrief kunt u naar eigen inzicht aanvullen met bijvoorbeeld internet, 
of boekjes uit de bibliotheek. U kunt er natuurlijk ook aan denken een archeoloog 
uit te nodigen om iets te komen vertellen. Hieronder geven wij drie suggesties voor 
inleidende opdrachten:
•	 Mindmapping
•	 Doe	de	test:	wat	blijft	het	langst	bewaard
•	 Vondsten	in	volgorde	van	vergankelijkheid	leggen

LEs 1
VoorbErEIDEnDE LEs  
In DE kLas
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Mindmappen over archeologie

•	 Vraag aan de leerlingen wat zij denken dat ‘archeologie’ is en schrijf de antwoorden op.
•	 Om	ze	een	eindje	op	weg	te	helpen:	het	synoniem	voor	archeologie	is	

‘Oudheidkunde’.
•	 Wat	doet	een	archeoloog?
•	 Hoe	gaat	hij/zij	te	werk?

Doe de test:  
Welke voorwerpen blijven het langst bewaard? 

(de vetgedrukte regels zijn de juiste antwoorden)

1 De oudste leren schoen ter wereld is op 10 juni 2010 in een grot in Armenië 
gevonden en is 5500 jaar oud. Wat heeft ervoor gezorgd dat de schoen zo goed 
bewaard is gebleven? (Laat het krantenartikel ‘Oudste gevonden schoen’ zien 
aan de leerlingen, deel eventueel een kopie uit.)

a de schoen lag bedekt onder een dikke laag schaapsmest.
b het was erg koel en droog in de grot. 
c de schoen was  opgeborgen in een luchtdichte schoenendoos. 
d de schoen was bedekt door mest en was luchtdicht opgeborgen

2 Sommige dingen wil je niet bewaren, maar vergaan toch bijna niet. Kauwgom 
bijvoorbeeld. Weet jij hoeveel jaar kauwgom er over doet voordat het helemaal 
vergaan is? 

a 5 jaar 
b 10 jaar 
c 25 jaar

3 En een patatbakje?  
Hoelang duurt het voordat dit van de aardbodem verdwenen is?

a 50 jaar
b 90 jaar
c 150 jaar
 
4 Foto’s op cd? Hoe lang is een zelfgebrande cd houdbaar?
a 2 tot 5 jaar
b 5 tot 7 jaar
c 7 tot 10 jaar

Leg de voorwerpen in volgorde: 
van snel naar langzaam verteren

Laat de leerlingen in groepjes of klassikaal een aantal spullen uit hun tas, uit de 
prullenbak of uit het klaslokaal op volgorde van vergankelijkheid leggen. Het eerste 
voorwerp is het snelste verdwenen, het laatste is het langst nog op te graven. Vergelijk 
de uitkomsten van de groepjes. (bijvoorbeeld: als eerste een boterham, een appel, 
T-shirt, een boek, mobieltje, kauwgom, geldstukken)
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Voorbereiding les 2 

Deze vindt plaats in het Archeologiehuis:

Welke vondsten gaan de leerlingen in het Archeologiehuis zien?
Zuid-Holland was duizend jaar geleden nog voor een groot deel een moeras. 
Zevenduizend jaar geleden was het zelfs een soort Waddenzee. Toch leefden er altijd 
mensen: jagers, boeren, Romeinse soldaten, Friese kolonisten, ridders, monniken en 
stedelingen. Eerst zochten ze de hoogste plekken uit, later maakten ze het land droog 
en woonden ze waar ze wilden. Ze lieten allemaal hun sporen na in de bodem van 
Zuid-Holland.
Vraag: Welke sporen zouden dat zoal kunnen zijn?

Organisatie bezoek van de klas aan het Archeologiehuis
Zorg voor voldoende begeleiders.
Deel de groep alvast in drie gelijke groepjes in.
Neem met de leerlingen de huisregels van het Archeologiehuis ZH door:
•	 Niet	eten	of	drinken	in	het	museum
•	 Niet	rennen	of	duwen
•	 Nergens	aankomen	tenzij	gezegd	is	dat	het	mag
•	 Mobiele	telefoons	uit
•	 Jassen,	petten,	et	cetera,	aan	de	kapstok

Extra opdrachten ter voorbereiding:
•	 Laat	de	leerlingen	op	internet	informatie	over	opgravingen	in	Zuid-Holland	bekijken	

en verzamelen.
•	 Laat	de	leerlingen	opzoeken	wat	‘archeo’	betekent.
•	 Nodig	een	archeoloog	uit	in	de	klas,	bv	een	(amateur)archeoloog	van	de	Archeo-

logische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek (AWN Rijnstreek). Deze 
afdeling bevindt zich in het Archeologiehuis. U kunt hen bereiken via het Archeon.

•	 Maak	er	een	‘living	history’-les	van	en	nodig	een	archeotolk	uit	in	de	klas.	 
Neem contact op met het Archeon (tel 0172 447744). 
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Een opgraving bezoeken en aldaar les krijgen van een archeoloog is voor 
veel scholen niet weggelegd. In Zuid-Holland zijn nu eenmaal niet dagelijks 
opgravingen (toegankelijk) voor schoolklassen. Maar nu hebben we het 
Archeologiehuis Zuid-Holland waar bijzondere voorwerpen zijn tentoongesteld  die 
allemaal in de bodem van Zuid-Holland zijn gevonden. Zo is er een schedel van een 
groene meerkat te zien en het bijzondere graf dat werd gevonden in Wassenaar. 

Het museum en dit lesprogramma zijn zeer interactief. Met behulp van vondsten, 
animaties, filmpjes, touchscreens, luisterfragmenten en doe-opdrachten worden de 
geschiedenis en archeologie van de Prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen tot 
leven gebracht.

     

LEs 2
op bEZoEk bIj HEt  
arcHEoLoGIEHuIs  
ZuID-HoLLanD
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Programma schoolbezoek 

Film
De groep wordt plenair welkom geheten in de filmzaal van het Archeologiehuis. 
Allereerst volgt een korte toelichting op het lesprogramma, aansluitend start de groep 
met het bekijken van de film over archeologie.  Na deze film neemt de rondleider de 
leerlingen mee naar de bovenzaal waar zich het Provinciaal Archeologisch Centrum 
(PAC) bevindt. Hier geeft de rondleider een korte toelichting op de meest bijzondere 
vondst: het graf van Wassenaar.

Opdrachten 
Op school heeft de leerkracht de groep al in drie kleinere groepjes verdeeld.  
Deze drie groepjes gaan nu starten met een opdrachtencircuit:
•	 Groep	1:	Romeins	Museum	>	PAC	>	AWN
•	 Groep	2:	PAC	>	AWN	>	RM
•	 Groep	3:	AWN	>	RM	>	PAC
Na 20 minuten wisselen de groepjes van zaal, de rondleider laat het wisselsignaal 
horen.

Plenaire afsluiting
Na de derde ronde opdrachten komen alle leerlingen weer samen in de filmzaal. Hier 
is kort gelegenheid voor het stellen van vragen en voor een korte uitwisseling van 
ervaringen.

Rolverdeling
Tijdens het schoolbezoek zijn aanwezig:
De leerkracht en een of meerdere ouders die de groep begeleiden, de rondleider van 
het Archeon en leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). 

De rollen zijn als volgt verdeeld:
•	 De	rondleider	van	het	Archeologiehuis	(tevens:	Archeon)	verzorgt	de	plenaire	

inleiding,  begeleidt het zelfstandig maken van de opdrachten in het Romeins 
Museum en sluit het bezoek plenair af.

•	 De	aanwezige	leden	van	de	AWN	begeleiden	het	maken	van	de	opdracht	in	de	
AWN-ruimte: ‘Scherven brengen geluk’. De AWN-ers vertellen vanuit hun eigen 
passie over hun werkzaamheden als amateurarcheoloog.

•	 De	leerkracht	en	ouders	begeleiden	de	leerlingen	bij	het	zelfstandig	maken	van	de	
opdrachten in het Provinciaal Archeologisch Centrum (PAC). 

Tijdsindeling schoolbezoek
Totale lestijd: 90 minuten
•	 15	minuten:	Plenaire	start 

Welkom, toelichting programma, film 
•	 20	minuten:	Opdrachten	1
•	 20	minuten:	Opdrachten	2
•	 20	minuten:	Opdrachten	3
•	 15	minuten:	Plenaire	afsluiting	  

Terugblik: wat hebben we geleerd, vragen en reacties, afsluitend woord van de 
rondleider
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Dit zijn de zaalteksten van de permanente tentoonstelling in het Provinciaal 
Archeologisch Centrum (bovenzaal).
U kunt er voor kiezen om de leerlingen in de voorbereidende les op school hier 
vanuit te vertellen over archeologie, u kunt de leerlingen ook een print van deze 
tekst geven die zij vervolgens zelfstandig lezen.

Archeologie van Zuid-Holland
Duizend jaar geleden was het grootste deel van Zuid-Holland een moeras. 
Zevenduizend jaar geleden was het een waddenzee. Toch leefden daar altijd 
mensen: jagers, boeren, Romeinse soldaten, Friese kolonisten, ridders, monniken en 
stadsbewoners. Eerst zochten ze de hoogste plekken uit, later maakten ze het land 
droog en woonden waar ze wilden. Ze lieten allemaal hun sporen na in de bodem van 
Zuid-Holland. Hier vertellen die sporen hun verhaal. 

Een nieuw land: leven in groene gebieden langs het water
Zuid-Holland is een jong land. Het is ontstaan na de laatste ijstijd, zo’n 11000 jaar 
geleden, en heeft zijn tegenwoordige vorm gekregen omstreeks 4000 vC. Al die tijd 
hebben er mensen gewoond op droge plekken in het natte gebied achter de kust. 
Zij leefden tamelijk geïsoleerd en hielden er eigen gebruiken op na. Wat ze hebben 
achtergelaten, is in de natte bodem vaak goed bewaard. We weten daardoor veel van 
het leven van de `Zuid-Hollanders’ in de prehistorie, de tijd waaruit geen geschreven 
berichten zijn. 

Geboorte van een nat land 
Meters diep onder het oppervlak van nu ligt een pakket zand. In 9000 vC was dat 
de bodem van Zuid-Holland. Het was het einde van de laatste ijstijd. Het noorden 
van Europa werd toen nog bedekt door een dik pak ijs. Toen het warmer werd en 
het ijs ging smelten, liep de Noordzee vol water. Zuid-Holland werd een waddenzee. 
Omstreeks 4000 vC steeg het water niet meer en vormden zich zandbanken voor de 
kust. Daarachter ontstond een enorm moeras.

De eerste Zuid-Hollanders
Tussen 9000 en 4000 woonden er groepjes jagers en vissers in het gebied. Ze 
trokken met kano’s over de grote rivieren. Op hoge, droge plekken sloegen ze voor 
een tijdje hun kamp op. Zulke plekken waren de ‘donken’, duinen uit de ijstijd die 
langs de rivieren lagen. Bij Nieuw-Lekkerland is nog de top van zo’n donk te zien. 

achtergrondinformatie
voor de docent
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Bij Hardinxveld-Giessendam is een jagerskamp uit ongeveer 5300 vC opgegraven. 
Daardoor weten we veel over het leven van de jagers in die tijd. 

Leven met en van de natuur
De jagers leefden van de vele wilde vogels en zoogdieren in de bossen en bij het 
water. Daar zaten ook dieren bij die hier al lang niet meer leven, zoals elanden en 
beren. Daarnaast verzamelden ze eetbare wilde planten, wortels en vruchten. Ze 
vingen ook veel vis. Bij Bergschenhoek is een visfuik opgegraven uit ongeveer 4200 
vC. De fuik is gevlochten van twijgen en is achtergelaten in een klein visserskampje in 
het moeras.  

Vlucht boven Vlaardingen, 3000 vC
Tussen 5300 vC en 3500 vC werden de meeste jagers die in Nederland woonden, 
boeren. Ze verbouwden graan, hielden vee, bouwden echte huizen en maakten potten 
van klei. Ook de bewoners van Zuid-Holland schakelden over op een boerenbestaan. 
Maar in hun waterrijke, wilde land hielden ze lange tijd vast aan hun oude gewoontes. 
De boeren van de ‘Vlaardingen’-cultuur (3500-2700 vC) gingen nog vaak jagen en 
vissen. Op de tekening vliegt een pelikaan over een jagerskamp langs een kreek bij 
Vlaardingen. 
 
Alles zelf gemaakt
De prehistorische jagers en boeren in Zuid-Holland maakten zelf alles wat ze nodig 
hadden. Het materiaal voor hun huizen, hun gereedschap en hun jachtwapens haalden 
ze uit de natuur. Bij een opgraving in Schipluiden vonden archeologen touw van 
plantenvezels, priemen van gewei en schaafjes van vuursteen. De boeren bakten 
potten van klei om eten in te bewaren en te koken. Dit aardewerk ging snel stuk, 
maar de scherven bleven duizenden jaren lang bewaard in de grond. De vrouwen 
boetseerden zulke potten met de hand.

Uit verre streken
Zuid-Holland was in de prehistorie een afgelegen gebied, maar de bewoners hadden 
contact met andere streken. Zo kwamen ze aan materialen die ze niet in hun eigen 
omgeving vonden. Deze vuurstenen bijl uit Vlaardingen werd ingevoerd uit België. 
Ook brons moest van ver komen. Deze bijlen (circa 1500 vC) zijn gemaakt in Engeland 
en	gevonden	bij	Voorhout.	Zelf	maakten	de	Zuid-Hollanders	in	de	IJzertijd	(800-1	vC)	
zout uit zeewater, in speciaal aardewerk. Het werd verhandeld tot in Duitsland toe.

De ijzertijdboeren
Omstreeks 800 vC waren alle bewoners van Zuid-Holland boeren. Ze leefden, net als 
hun voorouders, langs de rivieren en langs de kust. Het grootste deel van het land was 
nog steeds een moeras. De boot was daar een belangrijk vervoermiddel, zoals deze 11 
meter lange kano uit Vlaardingen. In Midden-Delfland en op Voorne-Putten woonden 
boeren op droge delen van het veen. Door opgravingen weten we veel over hun 
boerderijen. Aan het begin van de jaartelling leefden er een paar duizend mensen in 
Zuid-Holland.

De Romeinse grensprovincie: uithoek van een wereldrijk 
In de eerste eeuw vC maakten de bewoners van Zuid-Holland kennis met het rijk 
van  de Romeinen. Zij hadden met hun sterke legers heel Italië veroverd, toen de 
landen rond de Middellandse Zee, en daarna Frankrijk en België. In het jaar 4 nC 
onderwierpen ze de stam die in Zuid-Holland leefde. Dat weten we, doordat hun 
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officieren en schrijvers dat hebben opgeschreven. Daardoor kennen we ook de naam 
van die stam: de Cananefaten. Hun woongebied werd een provincie van het Romeinse 
rijk. De Oude Rijn werd de noordgrens van dat rijk. 

Romeinse verbeelding 
We weten niet, hoe de prehistorische kustbewoners hun wereld zagen. Er is in Zuid-
Holland niet één tekening, beeldje of andere afbeelding bewaard gebleven uit die 
tijd. De Romeinen maakten juist heel veel afbeeldingen, van allerlei onderwerpen 
en erg natuurgetrouw. Zo staat het portret van keizer Hadrianus op een zilveren 
zwaardschede, gevonden bij Leiderdorp. Een gevangen vijand knielt op het beslag van 
een	soldatenriem	uit	Valkenburg.	Op	een	zegelring	uit	Delft	is	de	god	Jupiter	te	zien.

Soldatenschrijfsels  
Uit de Romeinse tijd zijn de eerste namen bekend van inwoners van Zuid-Holland. 
Het gaat bijna altijd om soldaten die in de forten langs de Rijn wonen. In het leger 
leerden ze allemaal Latijn spreken en de meesten konden ook hun naam schrijven. Een 
soldaat kraste het woord MILITIS in zijn benen priem: `van de soldaat’. Ruiter Hahucus 
uit Zwammerdam zette zijn naam met kleine puntjes  op zijn bronzen schildknop. 
Legerdokter Albanus uit Valkenburg kreeg een brief: een ingekrast houten plankje.

Keizerlijk geld  
De Romeinen betaalden met munten. Dat was iets nieuws voor de kustbewoners. 
Er was kleingeld van koper, maar ook munten van zilver en zelfs van goud. Door de 
munten werden de Zuid-Hollanders zich ervan bewust dat ze inwoners waren van het 
grote rijk. Het portret van de Keizer stond op de meeste munten, zoals Nero op deze 
zilveren	sestertius.	Op	de	achterkant	stond	meestal	een	symbool	van	Romeinse	macht,	
zoals Minerva, de Romeinse beschermgodin.

Militaire industrie  
Het Romeinse leger hoefde in onze streken zelden te vechten. Maar de soldaten waren 
voortdurend aan het werk. Ze moesten zelf hun forten bouwen en wegen aanleggen. 
Op een steen, omstreeks 1500 gevonden bij Leiden, staat hoe de soldaten een 
vervallen wapenmagazijn (armamentarium) hebben hersteld. Bij Zwammerdam zijn 
wrakken opgegraven van transportschepen van het leger. De weg naar het fort van 
Valkenburg werd aan weerszijden verstevigd met duizenden heipalen. Een kunstwerk 
langs de tegenwoordige weg laat dat nog zien.

Eer aan de Keizer  
De Romeinen beschouwden hun Keizer als een soort god. Overal werden de burgers 
aan hem herinnerd. In de forten en in de steden stonden grote beelden van de Keizer. 
Bij Voorburg, Naaldwijk en Leiden zijn bronzen handen van zulke beelden gevonden. 
Op de mijlpalen langs de wegen was de naam van de Keizer in gebeiteld. Bij Den Haag 
zijn vier van zulke palen opgegraven. Deze Haagse paal is opgesteld in het jaar 151, 
onder de regering van keizer Antoninus Pius.

Bewakers van de grens  
Tussen ongeveer 50 en 250 nC was de Rijn de noordgrens van het Romeinse rijk. 
In die periode hebben tienduizenden soldaten uit alle delen van dat rijk deze grens 
bewaakt. Ze dienden twintig of vijfentwintig jaar in het leger, kregen veel te eten en 
werden behoorlijk betaald. Ze kregen gereedschap, kookgerei en uitstekende wapens, 
zoals deze ijzeren helm uit Valkenburg. Door zulke vondsten hebben we een goed 
beeld van de Romeinse soldaten in ons land.
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De grensforten  
Archeologen noemen de grens van het Romeinse rijk de limes, het Latijnse woord 
voor grens(pad). In Zuid-Holland was de Oude Rijn de grens. Die werd bewaakt 
door forten bij Bodegraven, Zwammerdam, Alphen aan den Rijn, Leiden, Valkenburg 
en Katwijk. In ieder fort woonden een paar honderd soldaten. Sommige ervan zijn 
opgegraven, zoals het fort van Valkenburg. Daardoor is veel bekend over de opzet en 
indeling. Bij Zwammerdam zijn nog originele stenen te zien van het fort.

Provinciaal platteland 
Achter de grens woonden de boeren, de afstammelingen van de prehistorische 
bevolking. Ze hielden vooral vee en fokten paarden voor het Romeinse leger. Ze 
kochten ook Romeinse producten, en sommigen gingen ook leven als ‘echte’ 
Romeinen. Het platteland veranderde van uiterlijk. Het werd ingedeeld met rechte 
sloten en er stonden meer boerderijen bij elkaar dan vroeger. De doden werden 
verbrand en daarna begraven. Bij Spijkenisse is zo’n begraafplaats opgegraven. De 
verkoolde balken van de brandstapel zijn nog te zien.   

Romeinse provinciestad  
De Cananefaten kregen van de Romeinen een hoofdstad, op de plek waar nu 
Voorburg ligt. Toen keizer Hadrianus de stad bezocht, kreeg die zijn naam: Forum 
Hadriani, ‘Hadrianusmarkt’. Er woonden maar 1200 mensen. Maar met zijn muren, 
rijtjeshuizen, straten,  pleinen, badhuizen en tempels  was het voor de bewoners een 
belangrijk centrum. Sinds de 19de eeuw zijn hier archeologen actief. Daardoor is er 
veel bekend over het leven in deze noordelijke Romeinse provinciestad. Voorburg is 
een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van Nederland. 

Leeg land opnieuw bewoond; de eeuwen na de Romeinen 
Omstreeks het jaar 250 kwam er plotseling een einde aan Romeins Zuid-Holland. We 
weten niet precies waarom. Ziekte, burgeroorlog, wateroverlast: het kan allemaal een 
rol hebben gespeeld. Hoe dan ook: het leger verliet de grensforten, de boeren trokken 
mee, de stad werd verlaten. Er bleven maar weinig mensen achter in de streek. 
In de loop van de tijd kwamen er nieuwe bewoners. Sommigen waren op doortocht, 
anderen bleven. Ze gingen vanaf ongeveer 600 wonen langs de Oude Rijn, de kust en 
de Maas. 

Kolonisten aan zee 
Na het jaar 600 kwamen Friese handelaars naar Zuid-Holland. Langs de Oude Rijn 
ontstonden dorpjes waar handel werd gedreven en speciale producten werden 
gemaakt, zoals deze glazen kralen uit Rijnsburg. In de duinen bij Den Haag werd in 
de zevende eeuw een Friese hoofdman begraven in een bijzonder graf: een kist in de 
vorm van een boot. Het hout was vergaan, de ijzeren spijkers zijn opgegraven. Het 
houten krukje van boeren bij Spijkenisse is wél bewaard. Het is ruim 1200 jaar oud.

Het begin van Holland, Middeleeuwse groei en bloei
Holland was duizenden jaren een afgelegen, moerassige streek geweest. Na het 
jaar 1000 veranderde er veel. De hoogste edelen, de graven van Holland, maakten 
het gebied onafhankelijk. Zij zorgden ervoor dat duizenden boeren het moeras 
drooglegden en er nieuwe landbouwgrond van maakten. Kloosters hielpen bij de 
inpoldering van land. Na 1200 groeiden dorpen uit tot steden, waar veel mensen 
naartoe trokken en hun brood verdienden met handel en ambacht. Wat in 1000 nog 
een wildernis was geweest, was in 1500 één van de dichtstbevolkte en welvarendste 
gebieden van Europa. 
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Adel, kerk, boeren
De leiders van het land waren de edelen. Zij lieten kastelen bouwen om zich te 
verdedigen tegen tegenstanders. De meeste zijn verdwenen, sommige zijn door 
archeologen onderzocht, zoals Huis te Riviere in Schiedam. De kerk was bijna even 
machtig als de adel. Grote stukken land waren in bezit van de kerk. Kloosterlingen 
gaven leiding bij inpolderingen en ontginningen, zoals bij Hellevoetsluis waar hun 
graven zijn gevonden. Het zware werk werd uitgevoerd door boeren, die het land 
ontgonnen en bebouwden. 

De steden 
In het jaar 1000 waren er geen steden in Zuid-Holland, in 1300 acht, in 1500 negentien. 
De meeste waren oorspronkelijk handelsdorpen die stadsrechten kregen van de 
Graaf, in ruil voor belastingen en leningen. De steden groeiden snel. Bij opgravingen 
in Dordrecht werden de fundamenten van de eerste houten huizen gevonden.  In een 
stad als Gouda is de middeleeuwse kern nog goed te herkennen. Vroeger stonden er 
muren om de steden. Die zijn afgebroken; in Rotterdam is een deel ervan opgegraven.

Vakmanschap is meesterschap  
Rond 1200 waren de meeste Zuid-Hollanders nog steeds boeren, die zelf maakten wat 
ze nodig hadden. Toen de steden gingen groeien, werkten daar vooral mensen die een 
bepaald product heel goed konden maken en op de markt verkochten. Pottenbakkers, 
bierbrouwers, leerlooiers, schoenmakers, wevers, timmerlui, smeden: de middeleeuwse 
stad was een verzamelplaats van allerlei ambachten. Archeologen vinden daar de 
sporen van terug, zoals loodjes van Leidse wollen stoffen of gemetselde kuipen 
van leerlooiers in Dordrecht. Experimenteel-archeologen bestuderen hoe hun 
middeleeuwse voorgangers werkten.
 
Aan tafel!  
Vanaf de Middeleeuwen gebruikten de rijkere mensen grote gemetselde putten - 
beerputten - om hun afvalwater en uitwerpselen in te gooien. Al dat vloeibare vuil 
dikte in tot een harde koek. Daarin zijn allerlei zaken bewaard gebleven die anders 
gewoon vergaan. Door de inhoud van zo’n beerput te zeven en te wassen, komen 
resten van vroegere maaltijden aan het licht: pitten van vruchten, zaden, schelpen, 
botten en visgraten. Maar ook (kapot) serviesgoed kwam in de beerput terecht. Zo 
kunnen archeologen een reconstructie maken van het menu van vroeger.

Jong verleden  
Archeologen zijn  vooral geïnteresseerd in oudere perioden, waarover we niet zoveel 
weten. Maar ook uit later tijd komen bij opgravingen bijzondere sporen naar boven, 
die een kijkje geven in het leven van alledag. Scheepswrakken bijvoorbeeld, zoals 
van	De	Jonge	Jacob	die	in	1858	verging	in	de	Dordtse	kil,	bevatten	vaak	belangrijke	
informatie over scheepsbouw en scheepslading. Ook het fundament van het oudste 
stoomgemaal (1787) van Nederland in Rotterdam en een 19de-eeuwse scheepswerf in 
Vlaardingen zijn archeologisch onderzocht. Ook resten van ‘eergisteren’ vertellen een 
verhaal!  
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Deze vragenlijst ontvangen de leerlingen in het Archeologiehuis. 
Wij vragen leerkracht en ouders de leerlingen te begeleiden bij het zelfstandig 
beantwoorden van deze vragen. 
In deze versie voor u zijn de antwoorden ingevuld. 

1 In deze ruimte zie je verschillende houten voorwerpen, grote en kleine. Kijk 
maar eens in de vitrines. En boven je hoofd! De voorwerpen zijn gemaakt in 
verschillende tijdvakken. 

 Schrijf uit ieder tijdvak een voorwerp op dat je bijzonder vindt:
•	 Prehistorie:	…
•	 Romeinse	tijd:	…
•	 Vroege	Middeleeuwen:	…
•	 Late	Middeleeuwen:	…

2 Er zijn mensen die heel precies kunnen nagaan hoe oud het hout is. Op de 
laboratoriumtafel bij de grote ton kun je zien hoe ze dat doen. Op de tafel ligt 
een houten schijf, gezaagd uit een boom die in 2005 is omgehakt. 

 Probeer eens te berekenen, in welk jaar (ongeveer) deze boom is geplant? 
	 De	boom	is	geplant	in:	…	[ongeveer	1959]

3 In één van de vitrines bij Alles zelf gemaakt zie je allemaal voorwerpen van steen 
en been. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar duizenden jaren geleden 
was dit het gereedschap van de bewoners van Zuid-Holland. Ze konden ermee 
snijden, boren, zagen, schaven en nog veel meer. 

 Op een van de laboratoriumtafels kun je zelf uitproberen hoe je een gat kunt 
prikken met een priem van been, of een stuk hout glad kunt schaven met een 
vuurstenen schrabber! 

4 In de vitrine bij Soldatenschrijfsels in de afdeling Romeinse Tijd zie je scherven 
met namen die Romeinse soldaten daar bijna tweeduizend jaar geleden in 
hebben gekrast. Dat zijn Latijnse namen. Heb je geen Latijn op school? Niet erg. 
Je kunt vast wel de namen lezen op de twee scherven waar geen kaartje bij ligt. 
Even opletten: de Romeinen schrijven een U als een V! 

•	 Naam	1	is:	…	[PRENI,	van:	Prenus]
•	 Naam	2	is:	…	[TITVRI,	van:	Titurus]

Vragen en opdrachten  
voor de leerling
provinciaal archeologisch centrum
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5 In de vitrine bij Eer aan de Keizer staat een steen met letters erop. Ooit, 
in de Romeinse Tijd, stond er een lange tekst op om de lezer er aan te 
herinneren dat er een poort van het fort van Alphen was gerepareerd. 
Het grootse deel van de tekst is weg, maar het Latijnse woord voor 
‘poort’ is nog te herkennen. 

	 Het	Latijnse	woord		voor	‘poort’	staat	op	de	…	[4e]	regel	 
[PORT,	van:	PORTA]

 
6 Archeologen willen altijd weten hoe oud iets is. Meestal kunnen ze dat 

niet precies zeggen, maar wel ongeveer. Er zijn uitzonderingen, zoals 
munten, want daar staat een jaartal op! In een vitrine bij Jong verleden 
liggen een paar bronzen muntjes, die met een metaaldetector zijn 
gevonden. Er is niet veel meer op te zien... of toch wel? Het schaaltje 
met één oor dat in een van de vitrines bij Aan tafel! staat is in de 16de 
eeuw gemaakt. Kun jij zien hoe oud het precies is?

	 Uit	welk	jaar	komen	de	muntjes?	Ik	zie	een	munt	uit	…	[1827]
	 Het	schaaltje	is	gemaakt	in	…	[1594]

7 In de vitrine bij Provinciaal platteland staat een grote maalsteen. 
Hiermee maalden de bewoners van Romeins Voorburg hun graan. 

 Heb je al eerder een maalsteen gezien in deze zaal? Uit welke tijd komt die? 
Bij	…	[Uit	verre	streken]	staat	een	maalsteen	uit	de	…	[Nieuwe	Steentijd]

8 In de vitrine bij Adel, kerk, boeren hangt een prachtig ridderzwaard. 
het is gevonden in de gracht van kasteel Teylingen, bij Lisse. Heb je al 
eerder in deze zaal zwaarden gezien? Waar komen die vandaan?

	 Er	is	een	zwaard	bij	…	[Bewakers	van	de	grens]	 
en	bij	…	[Kolonisten	aan	zee]

9 Precies zoals op de plaatjes van middeleeuwse mensen: zo zien de 
sierlijke puntschoenen eruit in de vitrine links van Adel, kerk en boeren. 
Een wonder, dat het leer zo goed bewaard is gebleven, meer dan 600 
jaar lang! Op een andere plek in deze zaal zijn ook  schoenen te zien. 
Deze zijn minder goed bewaard, maar ze blijven heel bijzonder. Kun je 
de verschillen beschrijven? 

	 Ik	heb	schoenen	gezien	bij…	[Bewakers	van	de	grens]
	 Het	verschil	met	de	middeleeuwse	schoenen	is	…	[ze	hebben	grote	

spijkers	onder	de	zolen/het	zijn	alleen	maar	zolen]

10 In de vitrine bij Vakmanschap is meesterschap liggen grappige 
kammetjes van been. Die werden gebruikt om luizen uit je haar te 
halen, want daar hadden de mensen vroeger vaak last van. Heb je al 
eerder een kam gezien in de zaal? Waar, en wat is het verschil met deze 
kammetjes? 

	 Ik	heb	een	kam	gezien	bij	…	[Kolonisten	aan	zee]
	 Het	verschil	is	…	[groter,	langer,	andere	vorm,	grovere	tanden,	versierd,	

verschillende	stukken]
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Alle voorwerpen die in deze zaal in de vitrines staan, zijn gevonden in Alphen aan 
den Rijn. Aan de Rijn lag een fort waar een paar honderd soldaten woonden. Zo’n 
fort heette een ‘castellum’. De soldaten bewaakten de Rijn, want deze rivier was de 
grens van het Romeinse rijk.
De mensen die hier woonden, kregen steeds meer met de Romeinen en hun 
gewoonten te maken.

Boeren. Oud en nieuw

In de vitrine zie je een aantal potten. Ze zijn gemaakt door de boeren die in deze 
omgeving woonden toen de Romeinen ons land bezetten. Vergelijk ze eens met 
Romeinse potten op de tafel ‘Burgers’.

Wat zie je? 
Tip: Let op de binnenkant!
De	Romeinse	potten	…	[zijn	gladder,	aan	de	binnenkant	van	de	pot	zie	je	nog	de	
ringen van de draaischijf waarop de pottenbakker ze maakte, ze zijn kleiner en egaler 
van	kleur]

Wat voel je?
In het rieten mandje zitten verschillende stoffen. 
Waar is de driehoekige bruine lap van gemaakt?
De	lap	is	gemaakt	van:	…	[wol]
Is de lap geweven of gebreid?
De	lap	is	…	[geweven]
Waardoor zijn de lappen bruin en beige?
Bruin	en	beige	zijn	…	[de	natuurlijke	kleuren	van	schaap	en	vlas]

Soldaten. Pracht en praal

Romeinse soldaten droegen schoenen met aan de onderkant allemaal ijzeren puntjes. 
Kun je bedenken waar die puntjes voor waren?
Welke moderne schoenen hebben ook van die puntjes onder de zolen?

Vragen 
voor de leerling
romeins Museum
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Puntjes	zijn	bedoeld	voor	…	[versteviging	van	de	zool	en	tegen	het	uitglijden	op	
modderige	wegen]
Moderne	schoenen	met	puntjes	zijn	…	[voetbal-	of	hockeyschoenen]
In de vitrine liggen ook onderdelen van schoenen, welke delen zie je?
Ik	zie	twee	…	[zolen]
Er liggen in de vitrine ook twee wangkleppen. Waar zitten wangkleppen aan vast?
Wangkleppen	zitten	vast	aan	…	[een	helm]
Wat is een legionair?
Een	legionair	is	…	[iemand	die	in	het	Romeinse	leger	zit]
Op een blok liggen drie oranje voorwerpen. 
Wat zijn dit voor voorwerpen en waar hebben ze gelegen?  
Tip: denk aan een gebouw
Het	zijn	…	[dakpannen]
Ik	denk	dat	ze	lagen	op	…	[het	dak	van	het	castellum]
De Romeinen schreven op wat er gebeurde, daardoor weten we nu veel over de 
Romeinse Tijd. De meeste Romeinen schreven geen boeken, maar af en toe een kort 
briefje. Ze gebruikten kleine notitieblokjes van was. Probeer dit ook eens!
Schrijf	iets	op	het	notitieblokje	van	was.	Hoe	gaat	dat?	…	[makkelijk/moeilijk]	 	

Burgers. Ziel en zaligheid

Romeinen waren welvarender dan de mensen die in Nederland woonden. Veel mensen 
hadden dure, mooie en vooral ook mooi gemaakte spullen. Dat waren de mensen in 
ons land niet gewend.

Kijk in de vitrine en schrijf op wat jij mooie of mooi gemaakte spullen vindt.
Ik	kies:	…

De Romeinen waren gewend om met geld te betalen, dat was voor de mensen in ons 
land onbekend. 
Bekijk in de muntenmachine hoe de Romeinse muntjes eruit zien. 
Zijn de muntjes groot of klein? Staat er een plaatje op? Staat er ook iets op 
geschreven, in welke taal? Waar zouden de muntjes van gemaakt zijn? Kies een muntje 
uit en vul in:
•	 Naam	muntje:	…	
•	 Groot	of	klein:	…	
•	 Wel	of	geen	plaatje:	…	
•	 Tekst:	…	
•	 Taal:	…	
•	 Materiaal:	…	

De Romeinen hadden een god of godin voor allerlei zaken. Bekijk de vitrine met de 
twee kleine, witte beeldjes. Eén ervan stelt de godin Venus voor. Zij was de godin van 
de liefde. 
Wij kunnen Venus altijd herkennen. Waaraan, denk je?
Venus	is	de	godin	van	de	liefde,	dat	zie	ik	aan	………………………………….

Bekijk de vondsten op de voeltafel. Er ligt een spons bij. Deze spons komt ook in de 
filmpjes terug. 
Waar denk je dat de spons voor gebruikt wordt?
De	Romeinen	gebruikten	de	spons	om	…	[hun	billen	mee	af	te	vegen]
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Burgers. Handel en wandel

De Romeinen die hier woonden waren gewend aan wijn en olijfolie. Dit namen ze in 
grote ‘amforen’ mee uit Italië. 
In de grote vierkante vitrine staan potten, kruiken en schalen. Sommige daarvan 
zijn verpakkingsmateriaal, sommige zijn deftige schalen voor op tafel, andere zijn 
goedkope wijnkruikjes uit een café. Kun jij het verschil zien?
•	 De	rode	kommen	zijn	…	[mooi	gemaakt	aardewerk	voor	op	tafel]
•	 De	grote	kruiken	zijn	…	[verpakkingsmateriaal,	bijvoorbeeld	voor	wijn]
•	 De	kleine	witte	kannen	zijn	…	[goedkope	kannen	om	wijn	of	water	uit	te	schenken]

De Romeinen brachten ook nieuwe smaken naar Nederland, zoals kip en druiven. Een 
van die smaken zit in het blauwe flesje met het labeltje waar ‘garum’ op staat.
Ruik aan het blauwe flesje. Wat zou dit zijn?
Volgens	mij	is	dit	…	[vissaus,	werd	gebruikt	als	‘zout’]	
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Bespreek met de leerlingen het bezoek aan het Archeologiehuis Zuid-Holland. Hoe 
vonden zij het bezoek? Was het wat zij ervan verwachtten? Wat vonden ze het 
meest indrukwekkend en waarom? 
Maak nu een keuze uit de onderstaande opdrachten.  

Eigen vondst onderzoek

Laat de leerlingen een eigen ‘vondst’ meenemen die ze zelf gevonden of opgegraven 
hebben. Dat kan van alles zijn: een steen, schelpen, een muntje, een (deel van een) 
sieraad.
Iedere leerling bestudeert zijn/haar voorwerp goed en vult een vondstkaartje in (zie 
bijlage). Bij elk voorwerp gaan we een pakkend verhaal schrijven. Schrijf iets over:
•	 wat	het	is
•	 waar	het	van	gemaakt	is
•	 de	plek	waar	het	gevonden	is
•	 hoe	oud	de	vondst	is
•	 van	wie	het	ooit	geweest	is
•	 waarom	het	zo	bijzonder	is

Richt een tentoonstelling in van alle vondsten, met de vondstkaartjes erbij en de 
verhalen van de leerlingen. Nodig de ouders en/of de andere leerlingen van de school 
uit om te komen kijken. 

Toekomstige archeologie

Begraaf met de leerlingen een aantal verschillende objecten op een plek in de grond 
en graaf deze na een bepaalde periode weer op. 
•	 Selecteer	met	de	leerlingen	verschillende	soorten	objecten:	lang	en	kort	houdbaar.
•	 Laat	de	leerlingen	voorspellen	wat	er	met	de	voorwerpen	zal	gebeuren.	
•	 Spreek	een	datum	af	in	de	toekomst	om	de	spullen	weer	op	te	graven.	Bijvoorbeeld	

wanneer de leerlingen in groep 8 zitten, voordat ze van school af gaan. 
•	 Wat	is	er	veranderd	aan	de	voorwerpen?	Klopten	de	voorspellingen?	

LEs 3.  
VErwErkInGsLEs  
In DE kLas



Vondstkaartje

Naam Datum Gemaakt van

Vindplaats Meetpunt Opmerking

Naam Datum Gemaakt van

Vindplaats Meetpunt Opmerking
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Kerndoelen

‘Goed gevonden’ sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. 

Het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”
Leerlingen oriënteren zich in dit leergebied op zichzelf, op hoe mensen met elkaar 
omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun 
bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen 
die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, 
toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

Voor het domein Tijd:
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze 

leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tijdvakken: jagers en 

boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders, steden en staten. 

Voor het domein Ruimte:
47. De leerlingen leren over de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving.

Bij het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie:
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor cultureel 

erfgoed.

Advies van Commissie De Rooy

Het in 2001 verschenen advies van de Commissie Historische en Maatschappelijke 
Vorming is sturend geworden voor het geschiedenisonderwijs. In de meeste 
publicaties	wordt	deze	commissie	kortweg	‘Commissie	De	Rooy’	genoemd.	
Volgens	het	advies	van	de	Commissie	De	Rooy	is	het	belangrijkste	doel	van	
geschiedenisonderwijs: historisch besef. 

aansluiting bij  
het onderwijs
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Domein A. Historisch besef
2.  De leerlingen kunnen de volgende tijdvakken met bijbehorende 

tijdsgrenzen in chronologische volgorde noemen: 
1. tijd van jagers en boeren (– 3000 vC)
2. tijd van Grieken en Romeinen (3000 vC – 500 nC)
3. tijd van monniken en ridders (500 – 1000)
4. tijd van steden en staten (1000 – 1500)
5. tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600)
6. tijd van regenten en vorsten (1600 – 1700)
7. tijd van pruiken en revoluties (1700 – 1800)
8. tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900)
9. tijd van de wereldoorlogen (1900 – 1950)
10. tijd van televisie en computer (vanaf 1950)

4.  De leerlingen kunnen hun kennis van de tien tijdvakken gebruiken als 
historische oriëntatiekennis. Zij kunnen, met name met het oog op de 
geschiedenis van Nederland, kenmerken van tijdvakken in eenvoudige en 
concrete historische of hedendaagse situatiebeschrijvingen, afbeeldingen 
of verhalen herkennen en deze in de context van een tijdvak plaatsen. 

5.  De leerlingen kunnen aan de hand van eenvoudige en concrete 
situatiebeschrijvingen, afbeeldingen of verhalen, die betrekking 
hebben op de kenmerkende aspecten van de tijdvakken, historische 
en hedendaagse situaties met elkaar vergelijken en onderscheiden wat 
veranderd of hetzelfde gebleven is. 

6.  De leerlingen kunnen een eenvoudige historische vraag beantwoorden 
door uit bronnen passende informatie te halen en daarbij gebruik te 
maken van hun oriëntatiekennis. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende 
bronnen zijn:

- verhalen van ‘mensen die het meegemaakt hebben’;
- de gebouwde omgeving, het historisch (cultuur)landschap, 

archeologische opgravingen;
- (museale) voorwerpen, foto’s, archiefdocumenten, stambomen, 

historische kaarten;
- teksten en afbeeldingen, wandplaten, jeugdliteratuur en moderne media. 

7.  De leerlingen houden er bij het betekenis geven aan heden en verleden 
rekening mee dat gedrag en ideeën van mensen door tijd, situatie en 
achtergrond worden bepaald. 

Domein B. Historische thema’s 
9.  Geschiedenis van de eigen omgeving
 De leerlingen kunnen beschrijven hoe mensen in het verleden in hun 

omgeving leefden. In dat verband kunnen zij: 
- een eenvoudig onderzoek doen naar een afgebakend deel van het 

verleden, aan de hand van historische bronnen zoals verhalen van 
‘mensen die het meegemaakt hebben’; de gebouwde omgeving, het 
historisch (cultuur)landschap, archeologische opgravingen; (museale) 
voorwerpen, foto’s, archiefdocumenten, stambomen, historische kaarten; 
teksten en afbeeldingen, wandplaten, jeugdliteratuur en moderne media.
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- een vergelijking maken tussen toenmalige en hedendaagse 
levensomstandigheden;

- sporen uit het verleden plaatsen in de juiste tijdvakken en perioden;
- kennis en vaardigheden uit domein A op een eenvoudige manier 

toepassen;
- hun bevindingen in een enigermate gestructureerde vorm weergeven. 

De Canon van Nederland

‘Goed gevonden’ sluit aan bij de volgende vensters uit de Canon van 
Nederland: 
- Hunnebedden
- De Romeinse Limes
- Karel de Grote
- Floris V    
Kijk op www.entoen.nu

Canon van Zuid-Holland
Daarnaast sluit het lesmateriaal aan bij de volgende vensters van de Canon 
van Zuid-Holland:
- Trijntje uit de prehistorie
- De Vlaardingencultuur
- Romeinen in Zuid-Holland
- De Graven van Holland
- Kastelen in Zuid-Holland
- Zuid-Hollandse steden 
Kijk op www.regiocanons.nl/zuid-holland
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Voor de docent
•	 Onder	onze	voeten.	De	Archeologie	van	Nederland
 Leo Verhart & Evert van Ginkel, Bert Bakker 2009

•	 www.archeologiehuiszuidholland.nl
•	 www.awn-archeologie.nl
•	 www.erfgoedspoor.nl
•	 www.erfgoedhuis-zh.nl
•	 www.regiocanons.nl/zuid-holland/zuid-holland
•	 www.archeologie-delft.nl/wie-zijn-wij/archeologie-delft/wat-is-

archeologie
•	 http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=ojqboDsHaKlPzBaBNX
 

Voor de leerlingen
•	 Zomaar	een	straat	door	de	eeuwen	heen,		A.	Millard	&	S.	Noon
•	 Zomaar	een	stad	door	de	eeuwen	heen,	P.	Steele	&	S.Noon
•	 Die	rare	Romeinen,	Terry	Deary
•	 Ongelooflijk	gave	opgravingen,	Nick	Arnold

•	 www.archeo-nu.nl	
•	 www.museumkennis.nl	zoek	op	archeoloog
•	 www.historischmuseumdebevelanden.nl/pdf/Lesbrief%20Archeo%20

bijgewerkt2.pdf,
•	 http://opgraven.nl/opgraven/

Literatuurlijst 
en websites
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