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Samenvatting
In deze les maken de leerlingen kennis met het 
werk van een archeoloog. Hiervoor bekijken ze 
een kort filmpje dat speciaal gemaakt is voor dit 
erfgoedlespakket. 
Daarnaast lezen ze de canontekst over de Gouden 
Wieg. In 1937 is de Baalder Es grotendeels 
afgegraven waarbij archeologische vondsten zijn 
gedaan. De regiocanon is een hele interessante bron 
om je eigen historie te ontdekken. 
Als extra verdieping kunnen de leerlingen een les 
bij Museum Gramsbergen doen waarbij ze echte 
archeologische vondsten gaan determineren. Kijk 
voor deze les bij de extra informatie. 

Doelen van de les 
Na het afronden van de les weten de leerlingen 
wat een archeoloog is en wat deze doet. De 
leerlingen weten wat een es is en dat er bijzondere 
archeologische vondsten zijn gedaan op de Baalder 
Es. 

Werkvorm
Stap 1
De leraar start de les klassikaal. Voorbeeldvragen 
voor opening van een groepsgesprek: 
‘Wie heeft er wel eens iets bijzonders gevonden of 
gezocht op straat of in een park? 
‘Hou oud was het?’ 
‘Waaraan zag je dat?’ 
‘Wie weet wat een archeoloog is?’

Na deze introductie gaan de leerlingen een korte 
film (2 min.) over de archeoloog  bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=4z2_880nTF0

De leerlingen leren vandaag over de vondsten die 
gedaan zijn op de Baalder Esch. Weet iedereen waar 
die ligt? We zoeken hem eerst even op het digibord 
op:  

www.topotijdreis.nl 
en dan rechts in het zoekveld ‘Hardenberg’ intikken. 
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Je start automatisch met de kaart van 1925 waar de 
Baalder Esch goed op te zien is. 
Met het tijdbalkje aan de linkerkant kan de 
ontwikkeling van het gebied bekeken worden; eerder 
en later. 

Als de link van het filmpje het niet doet dan kunnen 
deze stappen gebruikt worden: 
Ga naar www.youtube.nl,
vul de zoekterm ‘hetoversticht’ in,
bovenaan staat nu een blauw rond icoon, klik 

hierop en je komt op de YouTube-website van Het 
Oversticht. Klik op filmpje ‘2 archeoloog’.
Aan het einde van de film kan deze nog kort 
besproken worden. 

Stap 2
De leerlingen gaan aan de slag met de canontekst 
over de Gouden Wieg. Deze tekst is opgenomen in 
de regiocanon van Hardenberg, een prachtige bron 
voor eigen onderzoek. 

Stap 3
Klassikaal nabespreken van de les: Konden de 
leerlingen de tekst onderzoeken? Weten ze wat een 
archeoloog doet? Zou iemand het leuk vinden om 
archeoloog te worden? En waarom? 
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De gouden wieg
Sporen van vroegere bewoners
Een groot informatiebord geeft het startpunt aan voor enkele wandelroutes door het Engelandsche Bosch, 
in de buurt van Collendoorn. Volgens het bord zou in de beboste heuvel, de Korrelbelt, een gouden wieg 
begraven liggen, die echter nog nooit gevonden is. Als je hard stampt, zou je hem kunnen horen rinkelen. 
Verhalen over begraven schatten, liefst met veel goud erin, zijn van alle tijden. De oorsprong van dit soort 
verhalen ligt in het feit dat in oude grafheuvels nogal eens “schatten” gevonden zijn, die zijn meegegeven 
aan de overledene(n). In het Engelandsche Bosch is nog steeds geen gouden wieg gevonden, wel zijn er 
sporen van prehistorische bewoning aangetroffen. Ook duiden tientallen scherven op een nederzetting uit 
de Romeinse tijd (3de-4de eeuw na christus).

Zwervers: de jager/verzamelaars
Het Engelandsche Bosch ligt op een hoger gelegen deel aan de oever van een vroegere Vechtarm. Dat is 
een aftakking van de rivier. Zulke hoge delen boden bescherming tegen het water en waren daarom in trek 
bij jager/verzamelaars en later bij de eerste boeren. 

Vaste bewoners: de boeren
Vlakbij Hardenberg zelf, in het gebied van Baalder en de Baalder-Esch, zijn veel vondsten gedaan. Zo vond 
men in 1937 tijdens het afgraven van de Baalder-Esch 35 kommen, bekers, schaaltjes en aardewerken 
kraagflesjes, afkomstig uit de Trechterbeker-periode (3400-2900 v.Chr.). De oorspronkelijke eigenaren 
hiervan waren geen rondtrekkende jagers meer, maar boeren die zich voor langere tijd op een bepaalde 
plaats gevestigd hadden.
Bovengenoemd gebied vertoont kenmerken van een langdurige bewoning: er zijn in Baalder ook vondsten 
uit de IJzertijd (700 v.Chr.-50 n.Chr.) en sporen van bewoning uit de tijd van Karel de Grote (rond 800  
n. Chr.) bekend. 

Bron: https://www.entoen.nu/nl/overijssel/salland/hardenberg/de-gouden-wieg. Deze tekst is door het Oversticht aangepast voor 

gebruik in de klas.  
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Vragen bij de Gouden Wieg

Opdracht 1
 Het eerste deel van de tekst, tot het kopje ‘vaste bewoners’, gaat over een ander gebied dan de Baalder-
Esch. Wat is de belangrijkste informatie die in de eerste paragraaf genoemd wordt?

Opdracht 2
Welke conclusie kun je dan uit de tekst halen? Vul het goede woord, dat je uit de tekst haalt in:

Het gebied bij Collendoorn is al vanaf__________________________bewoond  geweest door mensen.

Opdracht 3
Lees de tekst onder Zwervers. Waarom gingen de jagers/verzamelaars wonen op de oever van een 
aftakking van de Vecht?

Opdracht 4
 Lees de tekst onder vaste bewoners. Het blijkt dat er vondsten gedaan zijn uit de Trechterbekerperiode. 
Erachter staat dat deze uit 3400 tot 2900 V.Chr. was. Wat betekent ‘V.Chr.’?

Opdracht 5
Er staat in de laatste zin ook ‘N.Chr.’  Wat wordt daar dan mee bedoeld?

Opdracht 6
Weetvraag: welk jaartal hoort bij Christus? 
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Opdracht 7
Wat is het grootste verschil tussen de bewoners van het Engelandsche Bosch en die van de Baalder-Esch? 
Als het nodig is, lees nog eens de hele tekst.

Extra opdracht
Maak een tijdlijn en vul daarin alle tijden in die je in de tekst vindt. 
Maak eerst een overzicht van alle genoemde tijdvakken. Maak de tijdlijn. 
Neem steeds vakken van 500 jaar en begin met 4000 V.Chr en eindig met 1000 N.Chr. 
Vul de tijdvakken in op je tijdlijn. 
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Opdracht 1
Dat er sporen van prehistorische bewoning aangetroffen zijn in dit gebied.

Opdracht 2
De prehistorie.

Opdracht 3
Hoge delen, zoals langs de oever boden bescherming tegen het water.

Opdracht 4
Voor Christus.

Opdracht 5
Na Christus.

Opdracht 6
Jaartal 0

Opdracht 7
De bewoners van het Engelandsche bosch hadden geen vaste verblijfsplek, maar waren rondtrekkende 
jagers. De bewoners van de Baalder-Esch waren vaste bewoners die op 1 plek bleven. We noemen dat 
boeren en geen jagers meer. 
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De leerlingen gaan in deze les naar museum 
Gramsbergen waar een leskist staat over 
bodemvondsten determineren aan de hand van 
naslagwerken. Zo krijgen ze antwoord op vragen 
als:
•  Hoe leefden mensen in de tijd van jagers en 

verzamelaars en later?
•  Hoe maakten mensen bijlen van vuursteen ?
Ze doen dit door een object te kiezen en dat te 
determineren (ervan opschrijven wat het is, 
waarvoor het diende en als duidelijk ook hoe oud 
het is) aan de hand van naslagwerken (boeken). 
De informatie over hun object plaatsen ze op een 
determinatieformulier. De leerlingen krijgen de 
gelegenheid om de objecten te bekijken en vragen 
te stellen. Ze kiezen één of twee archeologische 
objecten per tweetal (afhankelijk van het aantal 
vondsten en de klassengrootte). In deze fase krijgen 
de leerlingen de mogelijkheid om door het museum 
(indien de klas op bezoek is in het museum) te 
lopen, om te zoeken naar soortgelijke vondsten.
Met behulp van boeken, de archeoloog en de 
docenten gaan de leerlingen de voorwerpen 
determineren aan de hand van een 
determinatieformulier. De leraar kan ervoor kiezen 
om de leerlingen te laten nadenken over het 
determinatieformulier. Wat vinden zij dat er op moet 
staan? Ze maken hun eigen formulier of gebruiken 
de bijgeleverde variant.

Eventuele extra opdrachten naar aanleiding 
van bezoek museum Gramsbergen:
1.  Na het determineren kunnen de leerlingen 

een “museumtafel” maken: de leerlingen gaan 
de voorwerpen determineren en moeten de 
informatie beknopt overbrengen op kleine 
tekstbordjes, die bij het voorwerp op de tafel  
komen te liggen. Alle leerlingen kunnen zo 
elkaars vondsten bekijken.

2.  De klas wordt opgedeeld in groepjes. Elk groepje 
gaat zich bezighouden met één opdracht: 

1. Sorteren van pijpenkoppen (4 personen)
2.  Sorteren van een vuurstenen collectie (2 

personen)
3.  Lijmen en puzzelen van kannen + schalen (2 

personen per vondst)
4.  Creatief tekenen van vondsten (individueel)
5.  Tekenen van posters (individueel)

Lesbenodigdheden
Foto’s of bodemvondsten uit het Provinciaal Depot 
•  Pennen / potloden
•  Determinatieformulieren
•  Oorkondes
•  Handschoenen

Begeleiding 
2 docenten + archeoloog (Jan Horsman) voor de 
determinatieochtend/-middag

Tijdsduur 
les A of B: 45 minuten 
Les in museum: 1 ochtend of middag

Voorbereidende werkzaamheden indien 
bezoek aan museum 
•  de docent verdeelt de leerlingen vooraf in groepjes 
•  docent regelt vervoer en begeleiding
•  tijdig afspraken maken met Jan Horsman 

(minimaal 1 maand van te voren contact opnemen)
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Dit determinatieformulier is ingevuld door:

Naam / namen:  

Van basisschool:  

 

Objectnummer: 

1. Waarom heb je dit object uitgekozen? (wat vind je er mooi of bijzonder aan?)

2. Van welk materiaal is het object? Is het bijvoorbeeld van steen, keramiek, metaal, bot of iets anders? 

3. Wat stelt het object voor? Bijvoorbeeld: het voorwerp is een kan waar melk uit werd geschonken. 

4. Waar is het object gevonden? Bijvoorbeeld: welke stad, dorp of gebied?

5. Datering: hoe oud is het object? Bijvoorbeeld: het object komt uit de 17e eeuw

6. Ben je nog meer over het object te weten gekomen? 
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Urn    (vraag 3)
Materiaal:  (vraag 2)

Uitgekozen door:

Omdat:

Objectnummer:

Omschrijving vondst:

Materiaal:  

Datering:  

Vindplaats:  

Uitgekozen door: 

Omdat:   

Objectnr: 

Voorbeeld tekstbordje

Urn

Materiaal:  Aardewerk

Datering:  Bronstijd, 2000 tot 700 voor Christus

Vindplaats:  Ommen

Uitgekozen door:  Pietje en Klaasje

Omdat:   het er bijzonder uitziet

Objectnr:  7
 

Datering:  (vraag 5)

Vindplaats:  (vraag 4)
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Op  - - heeft

door het succesvol onderzoeken en beschrijven van een bodemvondst bewezen te beschikken 

over archeologisch talent.

Jan Horsman,

Archeoloog
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