
 

   

Lessuggestie archeologie bovenbouw 

 

 

Inleiding 

Archeologie betekent letterlijk (in het oude Grieks): ‘de wetenschap van het oude’. Archeologen 

onderzoeken het verleden van mensen dat verborgen zit in de grond. In de Nederlandse grond zitten 

namelijk veel resten van menselijke activiteiten. Dit kunnen potjes en pannetjes zijn, maar ook munten, 

werktuigen, wapens, bakstenen, skeletten van mensen en dieren en de onderkant (fundering) van 

gebouwen. Van deze materiële cultuur leren wij als archeologen. 

 

Al deze resten van mensen van generaties geleden, die graven wij op. Dit doen wij niet altijd met een 

kwastje zoals veel mensen denken, maar met een graafmachine en een schep. Dit gaat wel heel 

voorzichtig: laagje voor laagje. Archeologie is namelijk opgebouwd uit laagjes in de bodem: hoe dieper 

we de grond in gaan, hoe ouder de resten zijn die we terugvinden. Op basis van deze gelaagdheid weten 

wij dus hoe oud iets is. Van de bodemopbouw maken we een schematische weergave: de Harris Matrix. 

Bepalen hoe oud iets is noemen wij ‘dateren’.  

 

Kern 

De kern van deze opdracht is dat een schematische 

weergave wordt gemaakt van het profiel (de bodemopbouw) 

waarbij de vondsten in de goede volgorde worden gelegd 

van jong naar oud (een Harris Matrix). Hierbij geldt de regel: 

hoe dieper je de grond in gaat, hoe ouder de resten zijn. Zie 

hiernaast een voorbeeld van een simpele Harris Matrix. Op 

de plek van de cijfers komen de vondsten te liggen. 

 
 

Soms wordt in een bepaalde periode een kuil of 

sloot gegraven. Dit gat gaat dan dieper dan de 

laag uit die tijd. Toch blijft gelden: de laag die 

hierboven ligt, is jonger; de laag die eronder 

ligt, is ouder. Als er meerdere kuilen of sloten 

los van elkaar zijn gegraven, dan weet je niet 

zeker of de een ouder is dan de ander. Deze 

worden als volgt weergegeven.              

 

Voorbereiding  

Print voor ieder groepje (max. 4 kinderen) het profiel uit in kleur of projecteer het profiel zo groot 

mogelijk op het smartboard. Geef iedere groep een setje vondsten (objecten) en (schilders)tape. Via 

www.archeologiewestfriesland.nl/lessuggesties is al het beeldmateriaal te downloaden. 

 

Opdracht 

 Bekijk alle vondsten. 

 Leg de vondsten in de volgorde waarin jij denkt dat ze horen, van jong naar oud. 

 Ben je klaar? Maak een foto van jouw tijdlijn. 

 Archeologen dateren aan de hand van grondlagen. Dat gaan wij nu ook doen! 

 Bekijk eerst goed het profiel en de verschillende lagen. Wat is de bovenste laag? Welke vondst 

zie je hierin? Zoek de vondst tussen de afbeeldingen. Leg de vondst op de grond.  

 Welke laag ligt hier onder? Zoek de vondst uit deze laag tussen de afbeeldingen. Leg deze vondst 

op de grond, onder de eerste vondst. Verbind de vondsten met tape. Op deze manier werk je 

steeds verder naar beneden, terug in de tijd. Het eindresultaat is een volledige Harris Matrix. Op 

deze manier heb je de vondsten gesorteerd en bepaald welk object ouder is dan de ander. 

Vergelijk dit overzicht met jouw foto. 

 

  

http://www.archeologiewestfriesland.nl/lessuggesties


 

   

Lessuggestie archeologie middenbouw 

 

 

Inleiding 

Archeologie betekent letterlijk (in het oude Grieks): ‘de wetenschap van het oude’. Archeologen 

onderzoeken het verleden van mensen dat verborgen zit in de grond. In de Nederlandse grond zitten 

namelijk veel resten van menselijke activiteiten. Dit kunnen potjes en pannetjes zijn, maar ook munten, 

werktuigen, wapens, bakstenen, skeletten van mensen en dieren en de onderkant (fundering) van 

gebouwen. Van deze materiële cultuur leren wij als archeologen: dit zegt iets over het leven of het werk 

van mensen. 

 

Uit alle tijdsperiodes in het verleden komen spullen voor die typisch zijn, die iets zeggen over de cultuur 

of beroepen in die tijd. Op schilderijen uit de 17de en 18de eeuw zijn vaak alledaagse scènes of stillevens 

van spullen afgebeeld, waardoor we een idee krijgen van het leven en de cultuur. Dit soort schilderijen 

zijn er niet voor alle tijdsperiodes, momenten en sociale klassen/beroepen. Als archeoloog kijken we naar 

de materiële cultuur van eeuwen geleden, de spullen die in de grond zijn overgebleven na honderden 

jaren. Maar niet alles blijft goed bewaard in de grond, sommige dingen vergaan namelijk al heel snel.  

 

Voorbereiding  

Via www.archeologiewestfriesland.nl/lessuggesties is al het beeldmateriaal te downloaden. 

 

Vergankelijkheid van materiaal: 

Potten, pannen, glas, metaal 15.000 jaar 

Botten    10.000 jaar 

Hout    7.500 jaar 

Leren schoenen  750 jaar 

Plastic    500 jaar 

Kleding/stof   100 jaar 

Dode dieren of mensen  10 jaar 

Voedsel    1 jaar 

Planten en bloemen  6 maanden 

 

Beroepen 

In de Middeleeuwen en latere eeuwen waren er veel beroepen die nu heel anders gaan. Laat de 

afbeeldingen zien aan de kinderen van de verschillende beroepen en vertel kort wat deze mensen deden. 

 

1. Boer: de meeste mensen in de Middeleeuwen waren boer en leefden op het platteland. 

2. Melkmeisje: een vrouw die aan huis melk verkocht. Een melkmeisje is vaak de vrouw of dochter 

van een veehouder die met de melk naar de stad trok. Ze nam de kannen met melk vaak mee op 

een hondenkar of droeg deze op haar schouder. 

3. Chirurgijn: een medisch behandelaar, de tegenwoordige chirurg. Chirurgijns haalden hun 

opleiding door te leren van de arts. De arts had een universitaire opleiding gedaan. Het bekende 

snavelachtige masker van de chirurgijn zou gevuld zijn met kruiden en specerijen om de lucht te 

zuiveren, mensen dachten vroeger dat de pest zich via de lucht verspreidde. 

4. Schout: een ambtenaar die de openbare orde handhaafde, het hoofd van de politie. De Schutters 

Doelens was een schietbaan voor de schutterij. 

5. Visser: in de steden aan de kust waren veel mensen visser van beroep. Voor bijvoorbeeld de 

stad Enkhuizen was dit een heel belangrijk beroep: de (haring)visserij zorgde hier voor de 

economische bloei van de stad. 

6. Schoolmeester: de onderwijzer/leraar van nu. De schoolmeester gebruikte een stok om aan te 

wijzen en straf uit te delen en ganzenveren met inkt om te schrijven. 

7. Molenaar: voordat er fabrieken waren, werden veel grondstoffen en voedsel in molens verwerkt. 

Ook hielden de molens Nederland droog voordat gemalen bestonden. De molenaar was 

afhankelijk van de wind: als er geen wind was, kon hij niet draaien en stond de molen stil. 

8. Monnik: een geestelijke binnen het Katholieke geloof, woont in een klooster. 

 

http://www.archeologiewestfriesland.nl/lessuggesties


 

   

Kern 

Te beseffen dat niet alles voor altijd bewaard blijft (en dat sommige dingen langer in de grond blijven dan 

je verwacht, zoals plastic!). Archeologen vinden alleen de dingen die heel lang goed blijven in de grond. 

 

Opdracht 

Deel 1 

 Bekijk de twee schilderijen uit de 17de eeuw en maak een lijstje van wat een archeoloog terug 

zou vinden over 500 jaar. 

 

Deel 2 

 Als je naar de 7 verschillende beroepen kijkt van mensen uit het verleden, waar zou je deze dan 

plaatsen op de kaart? Let op de legenda! De antwoorden staan in de beschrijving van de 

opdracht: de nummers voor het beroep zijn de nummers op de stadsplattegrond. 

 Welke plaatjes/objecten horen bij welk beroep? 

 Welke spullen vinden archeologen terug en welke zullen over 500 jaar zijn vergaan? 

 

Deel 3 

 Zoek thuis spullen bij elkaar die typisch zijn voor jouw leven. Leg deze bij elkaar en maak hier 

ook een “stilleven” van door er een foto van te maken. Probeer te bedenken welke van deze 

spullen archeologen over 100, 500, 5000 jaar terug kunnen vinden…  

 

 
De opgraving van een molen in Medemblik. 

 

  



 

   

Lessuggestie archeologie onderbouw 

 

 

Inleiding 

Archeologie betekent letterlijk (in het oude Grieks): ‘de wetenschap van het oude’. Archeologen 

onderzoeken het verleden van mensen dat verborgen zit in de grond. In de Nederlandse grond zitten 

namelijk veel resten van menselijke activiteiten. Dit kunnen potjes en pannetjes zijn, maar ook munten, 

werktuigen, wapens, bakstenen, skeletten van mensen en dieren en de onderkant (fundering) van 

gebouwen. Van deze materiële cultuur leren wij als archeologen. Vooral voor de prehistorie, dit is een 

periode waar geen geschreven teksten van zijn. 

 

Kern 

Kenmerkend voor de prehistorie is dat de (materiële) cultuur afhankelijk was van de natuur. Alles wat in 

de prehistorie werd gebruikt en gemaakt, werd met materiaal uit de natuur gedaan. Potten werden 

gemaakt van klei. Werktuig van botten, stenen en gewei, en later van brons en ijzer. Kleding van huiden 

van dieren en van planten. Huizen van hout en leem, daken van riet, plaggen of stro. 

 

Tegenwoordig is alles juist voorhanden: informatie, voedsel, kleding, gereedschap, apparatuur… Het is 

allemaal of in de winkel te koop of op internet te vinden. De kern van deze opdracht is dat geleerd wordt 

dat dit niet altijd zo is geweest. Vroeger moest men het zelf uitvinden en/of maken. Tijdens deze 

opdracht gaan kinderen zelf een potje van klei maken en versieren zoals men dat in de prehistorie ook 

deed.  

 

 

Prehistorische objecten. 

 

Voorbereiding  

Gebruik voor deze opdracht zelfdrogende klei. Ga voor het maken van de potjes naar buiten en laat 

iedereen dingen uit de natuur kiezen waarmee ze een potje kunnen versieren (denk aan: blaadjes, 

stokjes). Google voor voorbeelden hoe dat in de prehistorie werd gedaan naar:  

Trechterbekercultuur, Swifterbantcultuur, klokbekercultuur. 

 

Opdracht 

Maak met klei een kommetje of een potje. Kleinere kommetjes en potjes kunnen gemaakt worden vanaf 

een brok klei die je in de gewenste vorm kneedt (zoals een duimpotje), of door rolletjes op elkaar te 

drukken en zo op te bouwen. Versier vervolgens het potje met de spulletjes die buiten verzameld zijn. In 

de prehistorie werden potten versierd met stokjes, touw of met vingertoppen en –nagels. 


