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1  PREHISTORISCHE 
WERKTUIGEN 

1 VUISTBIJL 
a) De schedel van de Neanderthaler is 
schedel nummer 3. 
b) Goede antwoorden zijn: kappen van 
bomen, slachten van dieren, schrapen van 
huiden, snijden van vlees en breken van 
botten. 
c) C. << 

2 SYMBOLISCHE WERELD 

1 HET MANNETJE 
a) Eigen antwoord leerlingen. Archeologen 
denken dat het beeldje een religieuze 
functie had. 
b) Eigen tekening leerlingen. 
c) Afbeelding 2 (trouwringen) en afbeelding 
4 (kettinkje met kruisje) hebben een 
symbolische betekenis, resp. ‘trouw 
zijn/blijven’ en ‘geloven’. Afbeelding 1 
(verkeersbord) heeft betrekking op een 
regel. Afbeelding 3 (horloge) is in principe 
een gebruiksvoorwerp, een dure variant 
kan eventueel status symboliseren. 

2 VISFUIK 
Eigen vier tekeningen leerlingen. << 

3 BANDKERAMIEK 

1 POTTEN 
B en C. 

 

2 BANDKERAMIEK 
a) Vanwege de versiering die in patronen 
van banden over het aardewerk is 
aangebracht. 
b) Eigen tekening leerlingen. << 

 

4 EEN BELANGRIJKE 
UITVINDING 

1 ONTWIKKELING 
a) Omdat dat een vorm is die men kent en 
waarvan men weet dat het werkt. 
b) Koper en tin. 
c) Goede antwoorden zijn: mantelspeld, 
sieraden, naald, scheermes, cultusobject. 

2 VOORUITZICHT 
Eigen antwoord leerlingen. << 

5 GRAFGIFTEN 

1 GRAF VAN OSS 
a) De voorwerpen (scheermes, zwaard, mes, 
kokerbijl, paardentuig) zijn 
hoogstwaarschijnlijk door een man 
gebruikt. 
b) Het was een belangrijke man. De grote 
hoeveelheid spullen zijn kostbaar en komen 
deels uit andere gebieden. Paardentuig 
betekent het bezit van paarden en die 
waren in die tijd van mensen met aanzien. 
Ook tonen de botten van de overleden man 
aan dat hij last had van een welvaartsziekte, 
mogelijk ontstaan door overgewicht en 
weinig beweging. 
c) Eigen invulling, antwoorden kunnen zijn: 
Burgemeester – (vul)pen voor 
ondertekenen van officiële documenten, 
iets typerends voor de betreffende 
stad/streek (bijvoorbeeld Haagse hopjes, 
Goudse kaas, Zeeuwse babbelaars, Delfts 
Blauw, Davelaar koeken uit Alkmaar, Fries 
Suikerbrood e.d.). 
Archeoloog – troffel, meetlint, aarde van 
een bijzondere opgraving. 
Dokter – eed van Hippocrates, 
stethoscoop. 

Supermarktmedewerker – klantenkaart, 
werkkleding. << 

 

6 GRENSGEBIED 

1 GRENS VAN HET RIJK 
De grens werd voor een groot deel bepaald 
door de rivier, de huidige Oude Rijn. 

2 SCHRIFT 
A.  

3 RELIGIE 
Complete naam van de godin is: 
NEHALENNIA << 

7 WELVAART 

1 NIEUWE FUNCTIE 
a) Eigen invulling, antwoord kan zijn: 
Ja, uit deze rijke vondsten is niet op te 
maken of iedereen in die tijd dit soort 
bezittingen had. Als het alleen de rijke elite 
was, dan kan deze periode voor de 
meerderheid van de mensen alsnog een 
donkere periode zijn geweest. 
Nee, de bijzondere gouden voorwerpen 
laten een behoorlijke rijkdom zien. 
Aanvullende informatie hierbij: Gedurende 
de Vroege Middeleeuwen konden de 
Friezen lange tijd een eigen koers varen. 
Westergo moet daarbij een belangrijke rol 
hebben gespeeld, want nergens in 
Nederland zijn er zoveel goudschatten 
(zonder munten) uit de grond gekomen als 
daar. 
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Het belang van het gebied wordt nog eens 
onderstreept door opgravingen in de terp 
Wijnaldum bij Harlingen. Op die terp was in 
de Vroege Middeleeuwen een dorp 
gesitueerd, een welvarende nederzetting. 
Er zijn daar sporen gevonden van een 
edelsmid, van bronsbewerking, de 
bewerking van barnsteen en been, de 
productie van glaskralen en textielarbeid. 
Uit de schat van Wieuwerd, de fibula’s van 
Hoogebeintum en Wijnaldum en de gesp 
van Dronrijp kan worden opgemaakt dat er 
in het zevende-eeuwse Westergo een elite 
heeft gewoond. Zij beheerste het 
terpengebied en speelde een belangrijke 
rol in de bloeiende Noordzeehandel. 
De Friese elite onderhield contacten met de 
Franken in Midden- en Zuid-Nederland, 
waarbij vermoedelijk sprake was van zowel 
samenwerking als competitie en zelfs 
vijandschap. 
b) In de vitrine zijn te zien: hangers met 
munten, twee hangertjes met 
cloisonnéwerk (inleg van rode steentjes - 
almandijn), niervormige hangertjes met 
filigreinversiering (filigrein is een draad van 
bolletjes), voetplaat van een grote fibula 
(mantelspeld), ringen en bracteaten 
(eenzijdig geslagen plaatjes). 
c) B.  

2 EEN BODEM VOL 
a) Het zijn plekken waar lange tijd mensen 
hebben gewoond (vanaf de prehistorie tot 
in de Middeleeuwen), waardoor er over een 
lange tijd veel spullen in de grond zijn 
beland. De vondsten liggen in de terpen in 
verschillende lagen opeengestapeld en zijn 
zo mooi bewaard gebleven. Organisch 
materiaal als been en textiel bleef in de 
heuvels goed bewaard. 
b) In de vitrine zijn de volgende 
voorwerpen van been/bot te zien: een glis 
(schaats), fluiten, kammen en amuletten. 
c) Een benen dobbelsteentje. << 

 

 

8 DORESTAD 

1 FIBULA 
a) De fibula komt overeen met kerkelijk 
edelsmeedwerk. De stenen en het ‘email 
cloisonné’ vormen twee kruisen door elkaar. 
Het kruis is een christelijk symbool. 
b) 1: Vitrine 63, fibula (speld) met christelijk 
         kruis. 
     2: Vitrine 82, riembeslag letter M voor 
         Maria. 
     3: Vitrine 65, sleutel met christelijk kruis. 
     4: Vitrine 80, heiligenbeeldje van Maria 
         met kindje Jezus. 

2 STAD EN HANDEL 
a) Dorestad was een marktplaats gelegen 
aan de rivier de Kromme Rijn, vlakbij waar 
de Kromme Rijn en de rivier de Lek elkaar 
kruisten. Rivieren waren handelswegen, dat 
maakte Dorestad goed bereikbaar en 
handel per schip mogelijk. 
b) Goede antwoorden zijn: Badorf 
aardewerk, glas, mozaïeksteentjes, Tatinger 
kannen, walrusivoor, schelpen, barnsteen, 
molenstenen en vijzels.  

Maar ook wijn, kruiden, luxe stoffen, 
wapens en zelfs slaven. << 

9 SOLDATEN 

1 HERSENIER 
a) Omdat het je hoofd beschermde tegen 
een klap met een zwaard van bovenaf. 
b) Verschillen zijn o.a.: de materialen 
waarvan de uitrustingen zijn gemaakt 
(metaal versus kuststof, handgemaakt 
versus industrieel gemaakt). De kleuren van 
de uitrustingen (opvallend versus 
schutkleuren). Het gewicht en de 
mogelijkheid om te bewegen in de 
uitrustingen (zwaar versus comfortabel). De 
wapens (zwaard versus geweer). 
Overeenkomsten zijn o.a.: het hoofd, de 
handen en de knieën worden goed 
beschermt. 
c) Eigen antwoord leerlingen. << 

 

10 IN CONTACT MET DE 
WERELD 

1 HANDEL OVER ZEE 
De producten die via handel naar 
Nederland kwamen: kaneel, suiker, gember 

2 HERBERG DE VISSCHER 
Eigen ontwerp/tekening leerlingen. 

3 BORD MET TEKST 
Lekker Eeten en lang te Slaapen 
Mooij gekleed en groot in ’t Waapen 
Weijnig werken en veel te Meugen 
Sijn 6 Dingen die niet en Deugen 

4 NIEUWE VONDSTEN 
a) Eigen antwoord leerlingen. Houd hierbij 
rekening met het feit dat we tegenwoordig 
veel recyclen. 
b) Eigen antwoord leerlingen. << 

11  EXTRA – ARCHEOLOGIE UIT 
JE ACHTERTUIN 

1 
Op www.archeologieuitjeachtertuin.nl is 
per gemeente (plaats) te vinden welke 
vondst is uitgeleend aan het RMO. 

2 
Eigen antwoord leerlingen. 
Een argument waarom het belangrijk is dat 
gemeenten een bijdrage leveren aan de 
ladekast kan zijn: In elke Nederlandse 
gemeente zijn archeologische objecten 
gevonden: op akkers, bouwplaatsen, in 
stadscentra, parken en in achtertuinen. De 
voorwerpen in de ladekast variëren van 
vuurstenen gereedschappen tot Romeinse 
sieraden en pijpenkopjes uit de moderne 
tijd. Elk object vertelt een bijzonder verhaal 
uit de geschiedenis van de gemeente, en 
samen tonen ze de enorme diversiteit van 
de Nederlandse archeologie. << 

http://www.archeologieuitjeachtertuin.nl/

