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Samenvatting 
Deze les sluit aan op de les ‘ een venige 
leegte I, waarbij de leerlingen  het museum 
van Gramsbergen bezoeken en daar dozen 
met bodemvondsten bestuderen onder 
begeleiding van een archeoloog. Omdat het kan 
voorkomen dat een les buiten de school niet 
past binnen het curriculum of omdat er andere 
agendatechnische of begeleidingstechnische 
bezwaren zijn, kan deze les ook gebruikt worden 
ter vervanging van de oorspronkelijk les. Voor de 
les is een leskist beschikbaar bij:

B. slot van basisschool de Bron in De Krim 

Doel van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
bekijken van een korte film en het bestuderen 
van bodemvondsten uitleggen wat een 
archeoloog is en doet. In de doos zitten echte 
archeologische vondsten. Laat de leerlingen 
er voorzichtig mee om gaan en laat ze 
handschoenen dragen (deze worden bij de doos 
meegeleverd). Het is geen ramp als er eens iets 
stuk gaat, maar benadruk dat deze vondsten 
echt uit de grond komen en heel oud zijn. 

In de doos zitten 12 plastic zakken met vondsten:
Dit zit er in de zakken:

1=  bot van een oeros 
2=  stuk van een baardmankruik 
3=  stuk van een bord en stuk van een schaal
4=  misbaksel
5=  kies van een koe
6= onderkaak van een wildzwijn
7= pijlpunt 
8=  scherf  van een bord 
9= vuistbijl van steen 

10= pijp
11=  twee klingen
12= krabber

In de fotobijlage staan de vondsten per nummer 
aangegeven. 

De vondsten zijn te verdelen in 4 thema’s: 
•  Jagers (vondst 7)
•  Dieren (vondst 1, 5 en 7)
•  Gereedschap (vondst 11 en 12)
•  Eten en drinken (vondst 2,3,4 en 8)

Laat de leerlingen, eventueel  in groepjes, de 
vondsten bekijken en laat ze nadenken en be-
redeneren over wat het zou zijn. Laat ze vervol-
gens onderstaande vragen maken. 

Vragen die je de leerlingen kan stellen bij de 
vondsten:

1. Jagers
•  Vroeger gingen mensen niet naar de super-

markt maar moesten zij zelf op zoek naar 
voedsel. Een manier om dat te doen was door 
te jagen op wilde dieren. Met welk voorwerp 
zouden ze gejaagd hebben en waarom denk je 
dat?

Antwoord:  De pijlpunt werd vastgemaakt op een 
speer, met de speer  werd gejaagd. De pijlpunt 
is heel scherp, daar kun je goed een dier mee 
doden.

•  Op welke andere manier zouden mensen aan 
vlees kunnen zijn gekomen?

Antwoord: Naast het jagen konden ze natuurlijk 
ook gaan vissen! Dit deden ze niet met een hen-
gel, maar met netten en fuiken.

2. Dieren
•  Vroeger liepen er veel wilde dieren in Neder-

land. Kleine, maar ook hele grote! Bekijk het 
grote bot. Van welk dier zou dit bot kunnen zijn 
geweest? 
Antwoord: Dit bot is afkomstig van een oeros. 

naar 
begin

inhoud



Docentenhandreiking  
groep 7 & 8

1LES

Een oeros was een soort grote koe, veel groter 
dan de koeien die je nu in de wei ziet lopen! 
Zo’n oeros werd bijna 2 meter hoog en woog 
minstens 800 kilo! Dit bot is de voorpoot en 
bovenarm van de oeros.

•  Bekijk de kies. Van welk dier zou deze kies zijn 
geweest denk je?

Antwoord: dit is de kies van een koe. Dat kun je 
niet alleen zien aan de grote, maar ook aan de 
vorm. Een koe eet voornamelijk gras en planten 
en heeft dus helemaal geen scherpe snijtanden 
nodig. Door de platte bovenkant kon de koe zijn 
eten goed malen.

•  Naast koeien liepen er natuurlijk nog veel 
meer dieren rond, zoals elanden, herten en 
zwijnen, maar ook kleine dieren zoals konijnen 
en vossen. Van welk dier zou deze onderkaak 
zijn geweest en waar kun je dat aan zien?

Antwoord: Dit is een stuk van de onderkaak 
van een wild zwijn. Dat kun je zien aan de grote 
scherpe tand.

3. Gereedschap
•  Mensen hadden vroeger nog helemaal geen 

gereedschapskist met hamers en zagen. Ge-
reedschap moesten ze zelf maken. Dit konden 
ze doen met stenen, botten en geweien, maar 
heel vaak gebruikten ze vuursteen. Welke 
voorwerpen in de doos zijn gereedschap?

Antwoord: (4 stuks) De vuurstenen klingen (2), 
de vuurstenen schrabber en de bijl zijn gebruikt 
als gereedschap.

•  Waar zou het gereedschap voor gebruikt zijn? 
Kijk goed naar de vorm!

Antwoord: De klingen werden gebruikt om bij-
voorbeeld vlees te snijden. De randen van de 
klingen zijn hier scherp genoeg voor.
De krabber werd gebruikt voor het schoonmaken 
van dierenhuiden. Door de platte, ronde vorm 
kun je de krabber goed vasthouden, probeer 

maar eens. De bijl werd vastgemaakt aan een 
stevige stok, deze stok is helaas vergaan.De 
bijl werd gebruikt om bijvoorbeeld bomen om 
te hakken. Van die bomen konden mensen dan 
weer hutten en huisjes bouwen.

4. Eten en drinken
•  Een belangrijke taak van een archeoloog is be-

palen wat voor een voorwerp het is, ook als het 
stuk is. Kijk goed naar de scherven en bepaal 
wat het is geweest. Let goed op de vorm, de 
hoogte,  de grootte en diepte van de scherven. 
Je kunt kiezen uit:  
-pot (misbaksel) 
-schaal 
-bord 
-kan 
-pijp

Antwoord: De witte en blauw met witte scherven 
zijn stukken van borden, dit zie je aan de platte 
vorm.  Het witte bord is een waarschijnlijk een 
soepbord geweest omdat het een diepbord is. 
Het grote oranje stuk met oor is een stuk van 
een schaal, dit kun je zien doordat de scherf best 
diep is. Het grote bruin/zwarte  is een pot.  
Het grijze stuk met de gezichtjes erop is een kan 
of een kruik (een baardmankruik), dit kun je zien 
aan de smalle bovenkant, de onderkant die bre-
der wordt en het oor. 
De pijp lijkt gewoon op een pijp zoals je die kent.

•  Waarom heeft die bruine  pot zo’n rare vorm?
Antwoord: het is een zogenaamd misbaksels. 
Vroeger ging het aardewerk in stapels in de 
oven. Tijden s het bakproces viel er dan wel 
eens een stapel om en de klei was dan nog niet 
helemaal uitgehard, zo ontstonden er rare in-
gedeukte vormen, die we misbaksels noemen. 
Misbaksels werden zo weggegooid, vandaar dat 
ze vaak (bijna) heel teruggevonden worde. naar 
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•  Wat zouden mensen vroeger hebben gegeten 
denk je?

Antwoord: dit kan natuurlijk van alles zijn, denk 
aan vruchten die ze verzamelden, vlees, maar 
ook aan granen waar ze bijvoorbeeld een pap 
van maakten.

•  Pijpen zijn altijd voorzien van een merkje: een 
soort stempel. Aan deze stempel kun je zien 
waar de pijp vandaan komt en soms zelfs wie 
hem heeft gemaakt! Bekijk de pijp goed en 
kijk of je het merkje kunt vinden. Waar zit het 
merkje en hoe ziet deze eruit?

Antwoord: Het merkje zit op het voetje, het klei-
ne stukje onderaan de pijp. Het merkje heeft de 
vorm van een bloemetje of sterretje.

•  Wat zou er in de kan gezeten hebben? 
Antwoord: waarschijnlijk gewoon water. Het is 
niet waar dat mensen alleen maar bier dronken. 
Op heel veel plekken in Nederland kon water uit 
de waterput  best gedronken worden, alleen in 
de grote steden was het niet aan te raden water 
uit de grachten te drinken omdat men daar ook 
pies en poep in gooiden. 
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1 bot van een oeros 2 stuk van een baardmankruik

3 Stuk van een bord en van een schaal 4 misbaksel

5 = kies van een koe 6 = onderkaak van een wild zwijn
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7= pijlpunt 8 = scherf van een bord

9 = vuistbijl van steen 10 = pijp

11 = twee klingen 12 = krabber



groep 7 & 8

Een venige leegte II1

inhoud



Docentenhandreiking  

Een venige leegte II

groep 7 & 8

1LES

Samenvatting 
In dit lespakket verdiepen de leerlingen hun 
kennis over het werk van een archeoloog. Dit 
doen ze samen met het museum Gramsbergen. 
De leerlingen gaan in deze les  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 aan de hand van naslagwerken 
(boeken).De informatie over hun object 
plaatsen ze op een determinatieformulier. Na 
het determineren kunnen de leerlingen een 
“museum”tafel maken (zie extra suggestie).

Doel van de les 
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
gebruiken van eenvoudige historische bronnen 
(naslagwerken)  een object determineren (ervan 
opschrijven wat het is, waarvoor het dienden en 
als duidelijk ook hoe oud het is)

Werkvorm(en)
Horen
De leraar of de archeoloog start de les in 
het museum. Vraag voor het openen van een 
groepsgesprek: Wie kan er nog wat vertellen 
over het vorige museum bezoek? Wat hebben we 
toen gedaan? Wie weet nog wat een archeoloog 
is?  
 
Zien
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 
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op moet staan? Ze maken hun eigen formulier of 
gebruiken de bijgeleverde variant. 

Doen
In de klas terug op school nabespreken 
van de les: konden de leerlingen objecten 
determineren?  En vonden ze het ook leuk? 

Extra suggesties
1.  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
•  Koffer met naslagwerken uit het Provinciaal 

Depot   
Pennen / potloden

•  Determinatieformulieren
•  Oorkondes 
•  Handschoenen    

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

Tijdsduur
les zonder extra suggesties en in museum:  
1 ochtend 

Voorbereidende werkzaamheden
•  de docent verdeelt de leerlingen vooraf in 

groepjes 
•  tijdig afspraken maken met Jan Horsman 

(minimaal 1 maand van te voren contact 
opnemen)

•  koffer moet in Deventer opgehaald worden 
door een docent, ouder of Jan Horsman
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opdrachtformulier 

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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opdrachtformulier 
Tekstbordje

Omschrijving vondst:

Type object: vraag (3)

Materiaal: vraag (2)  

Datering: vraag (5) 

Vindplaats: vraag (4) 

Uitgekozen door: 

Omdat:   

Objectnr:

Hieronder een voorbeeld

Type object:   Urn

Materiaal:  Aardewerk

Datering:  Bronstijd, 2000 tot 700 voor Christus

Vindplaats:  Ommen

Uitgekozen door: Pietje en Klaasje

Omdat:   het er bijzonder uitziet

Objectnr:  7
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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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