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 1. Graven naar vroeger 

Mensen laten overal sporen na.  
Een inbreker laat zijn vingerafdrukken na.  
De tuinman laat zijn voetafdruk in de tuin achter.  
Oom Jaap laat zijn peuk achter in de asbak.  
Allemaal sporen.  
Dit boek gaat ook over sporen.  
Alleen gaat het over heel oude sporen.  
Sporen van honderden of  duizenden jaren geleden.  
Die sporen zitten meestal onder de grond.  
Ze zijn al die jaren bewaard gebleven.  
Die sporen kunnen ons helpen.  
Ze helpen ons te begrijpen hoe mensen vroeger geleefd hebben. 
In dit boek krijg je een antwoord op de volgende vragen: 
 Wat is een archeoloog? En wat is archeologie? 
 Hoe worden sporen onder de grond eigenlijk ontdekt? 
 Hoe haalt een archeoloog de sporen boven de grond? 
 Welke gereedschappen gebruikt een archeoloog? 
 Wat gebeurt er na het opgraven met de sporen? 



 2. Oude sporen 

Het spoor 
Stel je voor: je verliest een euro op het strand. 
Dan laat je een spoor achter. 
Misschien wordt die euro over een maand 
toevallig gevonden ...... of  over 100 jaar..... of  
pas over 1000 jaar.  
Oude sporen 
Nederland wordt sinds duizenden jaren door 
mensen bewoond. Die oudste bewoners lieten 
sporen achter. Die sporen kunnen van alles 
zijn: werktuigen, speerpunten (1), potten (2), 
munten (3), delen van hutten, maar ook afval. 
In die duizenden jaren is het landschap door 
de natuur vaak erg veranderd. Rivieren en zee 
brengen klei en zand aan land. Er komen 
nieuwe lagen over oude lagen heen (4). 
De sporen zitten daarom meestal diep onder 
de grond (5). Ook kunnen ze natuurlijk op de 
bodem van de zee of  een rivier liggen. 
Mensachtigen bewonen de aarde al bijna 4 
miljoen jaar. Dat is allemaal heel lang geleden.  
Die mensen hebben sporen achtergelaten.  
Ook wij blijven steeds onze sporen achter-
laten..  
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 3. De archeoloog 

Oudheidkunde 
Iemand die zoekt naar sporen van voorwerpen 
die door mensen gemaakt zijn, noem je een 
archeoloog. Een archeoloog wordt ook wel een 
oudheidkundige genoemd (1). 
Een archeoloog heeft archeologie (oudheid-
kunde) gestudeerd aan de universiteit. 
Een archeoloog is een echte speurneus naar 
menselijke voorwerpen van vroeger. 
Door die sporen probeert de oudheidkundige te 
begrijpen hoe de mensen vroeger geleefd 
moeten hebben. Hij bestudeert vaak een tijd die 
we niet kennen uit boeken. De mens uit die tijd 
kon nog niets opschrijven uit zijn tijd. 
Werk 
Een archeoloog doet meestal onderzoek voor 
een gemeente, een provincie, voor een museum, 
een bedrijf  of  voor een universiteit. 
De meeste mensen denken dat een archeoloog 
altijd aan het graven is. Het meeste werk 
gebeurt aan een bureau. De archeoloog be-
studeert vaak oude boeken en kaarten (2).  
Ook vergelijkt hij oude voorwerpen met elkaar. 
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 4. De ontdekking 

Lagen 
Je weet al dat het landschap in duizenden 
jaren langzaam verandert. De oudste voor-
werpen zitten dus het diepst en de jongste het 
minst diep. De lagen verschillen van kleur (1). 
Zo kan een archeoloog een kleur als een 
bepaalde tijd zien. De geschiedenis kun je zien 
als lagen op elkaar. 
Waar te beginnen? 
Hoe weet een archeoloog waar hij moet 
beginnen? Voor er een schep de grond ingaat, 
is er eerst veel onderzoek. 
Een goede archeoloog weet precies wat 
mensen nu en vroeger nodig hebben om in 
leven te blijven. Dat zijn toegang tot water (A), 
tot voedsel (B), handel (C) en belangrijke 
routes (D) waar mensen langs reisden.  
De archeoloog bestudeert allerlei plekken tot 
hij bijna zeker weet dat op  zo’n plek groepen 
mensen geleefd moeten hebben.  Er is of  was 
water in de buurt, ook was er voldoende 
voedsel, er waren wegen en er was handel 
mogelijk. 
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Verder zoeken 
Er zijn ook nog andere plekken waarvan een archeo-
loog denkt dat er wel eens iets te vinden zou kunnen 
zijn.  
Dat zijn: 
 Ruïnes (resten van oude gebouwen). 
 Oude gebouwen. 
 Een vreemde verhoging in het landschap. Vroeger 

bouwden mensen een terp of  wierd (1) tegen  
overstromingen. 

 Luchtfoto’s. Vanuit de lucht ziet de archeoloog 
meer van het landschap. Hij ziet soms vreemde 
patronen (2). 

 Oude kaarten (3), boeken of  documenten (4). 
 
Toeval 
Soms helpt het toeval de archeoloog: 
 Een boer graaft op zijn land en vindt een voorwerp 

van vroeger. De boer vertelt het de archeoloog. 
 In een stad wordt vaak gegraven en vernieuwd. 

Tijdens het graven wordt er soms iets bijzonders 
gevonden. 

 Soms zijn er mensen die oude munten zoeken met 
een metaaldetector (5). Zo’n amateurarcheoloog 
kan ook iets bijzonders vinden 
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 5. Aan de slag 

A. Artefacten: Dat is de naam die een archeoloog 
geeft aan alle voorwerpen die een mens maakt en 
gebruikt  en ook mee kan nemen (pot, bord, kam, 
bijl, mantelspeld). 

B. Ecofacten: Voorwerpen die niet gemaakt zijn 
door de mens, maar wel gebruikt zijn (graan-
resten, botten van dieren) 

C. Bouwwerken: Alles wat door de mens gemaakt is, 
maar niet meegenomen kan worden (muren, 
delen van gebouwen, kookplaatsen)  

Een nette rechthoek 
Als de archeologen toestemming krijgen om te 
graven, kunnen ze aan de slag. Het uitgraven gaat 
voorzichtig en langzaam. 
Het gaat laagje voor laagje. De uitgraving krijgt altijd 
de vorm van een grote rechthoek (1). 
Van die rechthoek wordt een plattegrond gemaakt. 
De rechthoek  en de plattegrond worden verdeeld in 
kleinere vierkanten. De plek van een vondst wordt 
precies op de kaart gezet.  Veel later na het graven  
kan men precies zien waar alles gevonden is. 
Op zoek 
Een archeoloog is op zoek naar:. 

EEN ARTEFACT! 
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Gereedschap 
De archeoloog gebruikt de volgende gereedschap-
pen bij een opgraving: 

 

1. De graafmachine  haalt de bovenste (jongste) 
laag voorzichtig weg. Als de kleur van de grond 
anders wordt, stopt de graafmachine. 

2. De schep wordt gebruikt in andere lagen waar 
nog niet zoveel artefacten zitten. 

3. De troffel  is voor precies graafwerk. Een vondst 
wordt zo minder snel beschadigd.  

4. De bezem, borstel  en kwast  om een voorwerp 
schoon te borstelen 

5. De zeef  zeeft de opgegraven grond. Zo kan de ar-
cheoloog de kleinste deeltjes vinden. 

6. Het meetlint  meet de afstand tussen gevonden 
voorwerpen. Met behulp van het meetlint wordt 
de plattegrond ingevuld. 

7. De fotocamera schiet alle plaatjes van de uit-
graving en alle vondsten.  
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De vuilnishoop 
De allerbeste plek voor een archeoloog om meer 
te weten over een oude beschaving is een vuilnis-
hoop uit die tijd. 
Het is een echte schat voor de archeoloog. Uit het 
afval haalt hij alle informatie hoe de mensen toen 
geleefd moeten hebben. 
Hij vindt in zo’n ondergrondse vuilnishoop botten 
van dieren, resten van planten, schelpen, fruit-
resten, stukken van potten, glasscherven en nog 
veel meer. Het afval vertelt veel over de tijd 
waarin de mensen leefden. 
Een waterput (1)  raakten vroeger vaak droog. 
Mensen gebruikten ze dan als afvalput. De putten 
zitten vol informatie voor een archeoloog. 
Kun je je voorstellen wat archeologen over zo’n 
duizend jaar in ons afval zullen vinden? 
Klaar met de opgraving 
Als bij een opgraving de voorwerpen de grond uit 
zijn, staat ook alles op een kaart. 
Alle voorwerpen krijgen na het vinden een 
kaartje.  Ze worden gelijk naar een laboratorium 
gebracht. Daar probeert men alles wat gebroken 
is zo goed mogelijk in elkaar te zetten (2). 
Daar wordt alles later onderzocht. 
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De werkkamer 
In de werkkamer of  het laboratorium worden alle voor-
werpen beter bekeken. Ze worden goed beschreven 
en gemeten. Alles komt op papier te staan. Al die 
voorwerpen moeten later goed terug te vinden zijn als 
ze opgeslagen worden in dozen in een groot archief. 
Een archief  (1) is een bewaarplaats. 
Koolstof 
Een belangrijke vraag voor een archeoloog is:  
“ Hoe oud is dit voorwerp?”  
Je weet al dat hoe dieper een voorwerp in de grond 
zit, hoe ouder het is (2). 
Maar hoe kan het preciezer? 
De archeoloog onderzoekt ecofacten (plantenresten 
en resten van dier). Hij zoekt naar een bepaalde stof.  
Het is de stof  koolstof. Alle planten (A) nemen koolstof  
op uit de lucht. Een dier (B) eet de zaden van de plant. 
De koolstof  komt zo ook in het dier terecht.  
Het dier gaat dood. De mens maakt van zijn botjes 
naalden. Er zit dus ook koolstof  in de naald (C). 
Als een plant of  dier doodgaat, gaat de koolstof  heel 
erg langzaam verdwijnen.  
In het laboratorium meet men hoeveel koolstof  er over 
is in een ecofact. Hoe minder koolstof  er in zit,  hoe 
ouder de vondst. 

6. In de werkkamer 
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 De grond waarin het voorwerp zit wordt onder-
zocht. In het filmpje “Dateren”  zie en hoor je 
daar meer over. 

 Hout van een boom in de grond heeft jaarringen 
(1). Die worden geteld. In het filmpje “Dateren” 
wordt er meer over verteld. 

 De voorwerpen worden vergeleken met eerder 
gevonden voorwerpen. Je weet ook nu dat 
dingen in een bepaalde tijd in de mode zijn en 
ook weer uit de mode raken. De archeoloog kijkt 
naar de mode van een tijd. 

 
 
Puzzelen 
De meeste artefacten komen in stukken boven de 
grond. Zo’n stuk noemt een archeoloog een 
fragment (2). 
Vaak is een artefact niet compleet. 
Gelijke stukken worden bij elkaar gezocht. 
Sommige archeologen zijn goede puzzelaars.  
Zij gaan proberen een voorwerp zo goed mogelijk 
in elkaar te zetten (3). 
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 7. Vondsten in Nederland 

De boot van Pesse 
De boot of  kano van Pesse werd gevonden bij de aanleg van 
een snelweg in het jaar 1955. Een grote graafmachine haalde 
de boot naar boven. Men dacht dat het gewoon een oud stuk 
hout was. Het werd als vuil weggebracht op een kar.  
Tijdens de rit rolde de boot van de wagen. 
Later vond iemand het stuk hout. Hij zag dat het niet zomaar 
een stuk hout was. Het leek wel een boot of  een kano.  
Hij nam het mee naar zijn huis in de plaats Pesse. 
Later werd het door archeologen onderzocht. 
De boot van Pesse is ongeveer tienduizend jaar oud. 

De fibula van Dorestad 
Een fibula is een mantelspeld. Zo’n speld hield vroeger 
een mantel dicht, voordat er knopen en ritsen waren. 
De fibula werd in 1969 bij opgravingen in een waterput 
gevonden in Wijk bij Duurstede.  Vroeger heette deze 
plaats Dorestad.Rond het jaar 850 werd Dorestad vaak 
overvallen door rovende Noormannen. Archeologen 
denken dat het sieraad daarom verstopt is in de put 
tijdens een overval van de Noormannen. Werd de 
bezitter van de speld gedood? 
 

JE SPELD OF JE LEVEN! 



Het zwaard van Jutphaas 
Dit zwaard werd bij toeval ontdekt in 1947.  
De haven van  de plaats Jutphaas werd dieper gemaakt. 
Tussen de modder kwam het zwaard mee omhoog.  
Één van de baggeraars nam het zwaard mee naar huis.  
Hij gaf  het later weg. Het zwaard hing lange tijd aan de muur 
in de slaapkamer van twee jongens. 
Het zwaard bleek later wel 3500 jaar oud te zijn. Het was niet 
een vechtzwaard. Het was een sierzwaard voor belangrijke 
mensen. In 2004 is het zwaard aan een museum verkocht. 

Het mannetje van Willemstad 
Dit houten beeldje werd in 1968 bij toeval gevonden. Men was aan 
het graven om sluizen aan te leggen.  
Het beeldje zat tussen de wortels van een oude eik. 
In het laboratorium onderzocht men hoeveel koolstof  er nog in zat. 
Het beeldje is bijna 7 duizend jaar oud. 
Het komt uit een oude tijd die de steentijd genoemd wordt.  
Waar werd het beeldje voor gebruikt? Was het speelgoed? 
Was het een priesterbeeldje? Niemand die het weet. Men 
denkt dat het met opzet tussen de wortels gestopt is 

KAN IEMAND 
ME ERUIT 
HALEN? 



 8. Filmpjes 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/

het-klokhuis-zoek-het-uit-
scheepsarcheologie/#q=%

22archeologie%22 

Het Klokhuis 
Scheepsarcheologie 

Klik hier 

http://www.schooltv.nl/
video/het-klokhuis-
dateren/#q=dateren 

Het Klokhuis 
Dateren 

Hopeloos. 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zoek-het-uit-scheepsarcheologie/#q=%22archeologie%22
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zoek-het-uit-scheepsarcheologie/#q=%22archeologie%22
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zoek-het-uit-scheepsarcheologie/#q=%22archeologie%22
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zoek-het-uit-scheepsarcheologie/#q=%22archeologie%22
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-dateren/#q=dateren
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-dateren/#q=dateren
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-dateren/#q=dateren






 Bronnen 

 

http://idahoptv.org/sciencetrek/topics/archaeology/facts.cfm 

nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie  

www.archeos.nl/  

www.opgraven.nl/  

schatgravers.rmo.nl  

En.wikipedia.org/archaeology 

Was ik maar nooit  

archeoloog geworden. 
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