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Voorwoord

D

it project sluit aan bij een venster uit het boek ‘Over Heerweg en Schapendriften.
Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.’ Dit boek, met bijbehorend werkboek, hebben alle scholen van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in
2008 in meervoud ontvangen.

Wat is een canon?
Het woord ‘canon’ betekent onder andere
richtsnoer, en in die zin is het hier bedoeld:
het richtsnoer van kennis over onze cultuur en
geschiedenis die we aan nieuwe generaties en
nieuwe inwoners willen meegeven. Het woord
werd geïntroduceerd door de landelijke canon
www.entoen.nu, bestaand uit vijftig ‘vensters’,
die samen de hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland.

Naar aanleiding van de landelijke canon zijn
er overal regionale en lokale canons gemaakt.
Door deze lokale canon komt de geschiedenis
voor leerlingen dichterbij en wordt ze tastbaar.
Maar ook leerkrachten kunnen op deze wijze
de eigen omgeving actief bij de les betrekken.
Met dit Canonproject leren de leerlingen over
een thema uit hun eigen omgeving, en ze gaan
vervolgens kijken op locatie om te ervaren hoe
het vroeger was en nu nog is.

Het doel ervan is dat iedereen een gezamenlijk
beeld heeft van wat Nederland heeft gevormd
en gemaakt tot het land dat het nu is.
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Inleiding
Grafheuvels, belangrijk en
waardevol archeologisch erfgoed
De Utrechtse Heuvelrug kent een bijzondere
en een lange bewoningsgeschiedenis. De cultuurhistorische rijkdom van dit gebied is daarom ook groot. De meest in het oog springende
archeologische resten zijn de prehistorische
grafheuvels. Lage ronde heuvels die de graven
markeren van mensen die 5000 tot 2500 jaar
geleden op de heuvelrug woonden. Binnen de
gemeente Utrechtse heuvelrug liggen bijzonder veel prehistorische grafheuvels. Er zijn
er minimaal 65 bekend, maar mogelijk liggen
er nog veel meer verscholen tussen de bossen.
Elke grafheuvel is bijzonder. Niet alleen omdat
het een grafmonument is voor personen die
duizenden jaren geleden zijn overleden, maar
ook omdat de heuvel een geschiedenisboek
op zich is, die het archeologische verhaal over
het leven en de dood van duizenden jaren
geleden vertelt.

Erfgoededucatie in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug
In 2008 heeft De Werkhoven ‘Geschiedenis
voor u’ in samenwerking met Kunst Centraal
en Landschap Erfgoed Utrecht, een erfgoededucatiepakket voor de basisscholen ontwikkelt
onder de naam ‘Projectlessen Canon van de
Utrechtse Heuvelrug’ naar aanleiding van het
boek Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug.
De grondslag van het Canon-project is de visie,
zoals verwoord op de achterkant van het boek
Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heu-

velrug. Namelijk dat lokale en regionale geschiedenis een positieve bijdrage levert aan
het gevoel van binding met de omgeving, de
eigen buurt, het dorp of de stad. Daarnaast
is het voor schoolgaande jeugd van groot
belang om kennis te nemen van het historische
en culturele erfgoed van de eigen omgeving.
Het bevordert het historisch besef en de belangstelling voor de schatten van die eigen
omgeving. Door middel van de canon over de
lokale historie is het een kleine stap om aan te
haken bij de geschiedenis van de regio en de
nationale geschiedenis. Het is van grote meerwaarde om vanuit micro niveau naar het macro
niveau te werken. Dit wordt ook bepleit door
de commissie Van Oostrom van de Nationale
Canon. Dit erfgoededucatieproject werkt op
een educatieve, interactieve en bijzondere (in
de vorm van historische drama-acts) manier
mee aan de beleving van de geschiedenis van
de eigen culturele omgeving.
De lespakketten van het Canonproject behandelen met name de recentere geschiedenis.
Een erfgoedles met als onderwerp de prehistorie vormt een goede aanvulling op het huidige
aanbod. In Venster 1 van de Canon (Nationaleregionale en lokale Canon) komen grafheuvels
aan bod. Aansluiting van het educatiethema
van het grafheuvelproject bij het Canonproject
van de Utrechtse heuvelrug is daarmee bijzonder passend.
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Doelgroep en doelstellingen

D

it project is bestemd voor groep (6) 7 en 8 van het primair onderwijs. Leerlingen
uit de groepen (6) 7 en 8 hebben vele technieken en vaardigheden opgedaan in
hun schoolloopbaan. Nieuw is dat zij op deze leeftijd kunnen denken, kijken en luisteren vanuit verschillende perspectieven.

Doelstellingen
Voor de uitvoerder, leerkrachten en leerlingen:
• Kinderen meer inzicht geven in en daarmee
belangstelling ontwikkelen voor de geschiedenis en het culturele erfgoed van de eigen
omgeving, en in dit geval specifiek de prehistorische grafheuvels.
• De erfgoed educatieles draagt bij aan een
onvergetelijke historische ‘belevingsles’ op
locatie.
• De erfgoed educatieles sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen qua didactische
werkvormen en leeractiviteiten.
• De erfgoed educatieles is een aanvulling
op de reguliere methode die gebruikt wordt
binnen het basisonderwijs en waar vanuit
duidelijk lijnen lopen naar de regionale en
nationale geschiedenis.
• De erfgoed educatieles sluit aan bij de regionale- en nationale canon.
• De erfgoededucatielessen zijn voor alle
bovenbouwgroepen van basisscholen van
het primair onderwijs van in ieder geval de
gemeente, maar in beginsel ook de regio,
Utrechtse Heuvelrug.
• De erfgoed educatieles zorgt er mede voor
dat de kerndoelen van het primair onderwijs
behaald worden, te weten:

55: De leerlingen leren om eigen werk en dat
van anderen te reflecteren.
56: De leerlingen verwerven enige kennis over
en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
• De leerlingen kunnen zich inleven in een andere tijd en kunnen opgedane kennis toepassen door middel van werkopdrachten. Daarnaast zijn ze in staat om de resultaten vorm
te geven en te presenteren.
• L eerlingen kunnen door onderzoeken en ontdekken de opgedane kennis op een creatieve manier presenteren.

54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek
en beweging te gebruiken om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren.
Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Opbouw van het project
Inhoud
Om de leerlingen voor te bereiden op het bezoek aan een van de grafheuvellocaties krijgen ze
van te voren uitleg over het onderwerp en maken opdrachten. Door in de voorbereidende les
aandacht aan het thema te besteden, gaan de leerlingen voorbereid naar de locatie. Ze zijn al
verwonderd en geprikkeld en zullen ter plekke meer begrijpen en opnemen van wat ze zien. Na
afloop volgt een creatieve verwerking, waardoor het project een mooi rond geheel vormt. Ieder
project bestaat uit drie lessen. Les 1 wordt in de klas gegeven, les 2 betreft een bezoek op locatie, les 3 wordt weer in de klas gegeven. De lessen in deze handleiding zijn beschreven aan de
hand van een vaste structuur: inleiding-kern-afsluiting.

Lessenoverzicht
Les 1
Les

Voorbereiding in de klas door de leerkracht

Inhoud

Naar aanleiding van een ansichtkaart start de les met voorbereidende
informatie over grafheuvels

Benodigdheden

Bijlagen: ansichtkaart, vensterplaat, ppt., werkbladen

Les 2
Les

Bezoek op locatie o.l.v. gastdocenten, o.a. Annet Werkhoven

Inhoud

U brengt een bezoek aan een van de grafheuvels in de regio

Benodigdheden

Passende kleding en vervoer
Eventueel mobiele telefoons om foto’s of filmpjes te maken

Les 3
Les

Verwerking in de klas door de leerkracht

Inhoud

De lln. maken een creatieve verwerkingsopdracht

Benodigdheden

Beeldmateriaal, papier, lijm scharen, potloden, enz.
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Organisatie van het project
Organisatie
Bij dit project is de regionale en lokale culturele omgeving van uw gemeente betrokken. De leerlingen brengen een bezoek aan een van de grafheuvels en horen daar veel over de tijd waarin de
grafheuvels geconstrueerd zijn. Maja van Eijndthoven en Annet Werkhoven zorgen voor
afspraken bij de locatie en maken de roosters voor het bezoek.

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van het project uw bevindingen met ons te delen via een
evaluatieformulier, dat u kunt downloaden van de website: www.dewerkhoven.nl Uw reactie/
beoordeling is voor ons stimulerend en richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering van onze
diensten.

Aansluiting bij de canon en tijdvakken
De onderwerpen in deze lessen sluiten aan bij Venster (1) van de Canons. Nationale Canon: ca.
3000 jaar voor Christus, Hunebedden. Vroege landbouwers. Regionale Canon Utrecht Zuid-Oost:
ca. 3500-0 v Christus, Grafheuvels. Vroege bewoners. Lokale Canon gemeente Utrechtse Heuvelrug: Van zwerfstenen tot boeren.

Aansluiting bij methodes
GS: Volgens de tijdvakken van de Commissie van Rooij: De tijd van jagers en boeren (prehistorie)
tot 3000 voor Christus.
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Les 1

Voorbereiding in de klas
• Activiteit: 	Klassengesprek aan de hand van de ppt, en vensterplaat, en daarna
individuele opdrachten;
• Vak:
Geschiedenis/heemkunde/maatschappelijke vorming;
• Doel: 	Leerlingen meer inzicht geven in en daarmee belangstelling ontwikkelen voor de prehistorische grafheuvels van de eigen omgeving;
• Duur:
2 x 45 minuten;
• Lespakket: 	Docentenhandleiding, ansichtkaart, ppt. en vensterplaat met
notities en werkblad.
• Voorbereiding:
- L ezen uit het boek van Annet Werkhoven: Over Heerweg en
Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug p. 10 t/m 12.
-D
 e ppt. downloaden (bijlage 2a) en vensterplaat via de website
www.entoen.nu/nl/utrecht/zuidoost/grafheuvels klaarzetten op het
digibord;
- Stuur de ansichtkaart aan de klas (bijlage 1);
- Leerlingenwerkblad kopiëren (bijlage 3);
-A
 ansluiting Canons: Vooraf de volgende vensters van de nationale
en regionale canon bekijken:
-N
 ationale Canon: ca. 3000 jaar voor Christus, Hunebedden. Vroege
landbouwers: http://www.entoen.nu/hunebedden
-R
 egionale Canon Utrecht Zuidoost: ca. 3500-0 v Christus,
Grafheuvels. Vroege bewoners.
• Aansluiting methode: GS: De tijd van jagers en boeren (prehistorie) tot 3000 voor Christus.
• Meer informatie:	veel informatie is te vinden op de website van www.grafheuvels.nl;
en de volgende film is echt een aanrader: Via de Canon in de klas is
de film (en de vensterplaat) te benaderen: www.entoen.nu/nl/utrecht/
zuidoost/grafheuvels
Literatuur: Linda Dielemans Geestenkrijger(2015);
Evert van Ginkel e.a. Op de rand van de Heuvelrug (Leiden 2010).
• Tips: 	
www.grafheuvels.nl; www.entoennu.nl (filmpjes, foto’s en een
vensterplaat)
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Les 1
Vervolg

Inleiding
Ansichtkaart (5 min.)

De klas heeft een kaart ontvangen. U laat de
kaart aan de klas zien en laat een leerling aan
de anderen vertellen wat op de voorkant staat
(een foto van een aantal grafheuvels). U of een
leerling leest voor wat op de achterkant van de
kaart staat (bijlage 1).
U gaat graag in op de uitnodiging en zegt zoiets als: ‘Waar zou Lya naar op zoek zijn’? ‘Een
mooie kans om zo’n bijzondere plek te bezoeken. Laten we ons dan maar eens voorbereiden
op dit bezoek en kijken wat te weten kunnen
komen over grafheuvels’. (Dit ter introductie
op de rest van de les).

Voorkennis leerlingen (5 min.)

U bespreekt met de lln wat ze weten van grafheuvels. Hebben ze er wel eens een gezien?
Waar dan? Wat is een grafheuvel eigenlijk?
Zijn er ook grafheuvels in de buurt? Wat zijn
over het algemeen de kenmerken van een
grafheuvel?

Kern

imaal 30 minuten met dit onderdeel van de les
bezig.

De vensterplaat (30 min.)

De vensterplaat van een Grafheuvel op de
Utrechtse Heuvelrug is te zien op het digibord.
Samen met de leerlingen wordt besproken wat
er allemaal te zien is. Laat de leerlingen zoveel
mogelijk zelf ontdekken wat er op de vensterplaat staat. Bij de i is er informatie, dat kan een
verhaaltje, filmpje, of plaatje zijn. De tweede
vensterplaat is een uitsnede van de eerste en
gaat in op de details van de grafheuvel, ook
daar zijn i-tjes de meer informatie geven. Het
gaat er om dat de leerlingen een helder beeld
van een grafheuvel krijgen.

Opdrachten (10 min.)

U laat de lln. Het leerlingenwerkblad (bijlage 3)
maken. Daarbij is de ‘moeilijke woorden’ lijst,
(bijlage 6), goed te gebruiken.

(te verdelen in ongeveer 2 x max. 45 minuten)

Afsluiting (10 min.)

Dit gedeelte van de les bestaat uit twee delen:
De ppt. inclusief filmpje voor de pauze en de
vensterplaat (er zijn in totaal twee vensterplaten, de tweede is een uitsnede van de eerste)
en werkbladen na de pauze. Dit ter afwisseling
van de les, en om de concentratie van de leerlingen te verdelen.

U bespreekt de antwoorden van het werkblad
en u inventariseert met de leerlingen wat zij te
weten zijn gekomen. In de volgende les brengt
u een bezoek aan een grafheuvel of grafheuvels.

Start de ppt. (30 min.)

en laat zoveel mogelijk de leerlingen zelf vertellen wat er te zien is. U geeft aanvullende
informatie. In de ppt. is een filmpje van 15
minuten ingebouwd. Dus in totaal bent u minCanon van de Utrechtse Heuvelrug
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Les 2

Bezoek op locatie
Korte inhoud van de les

De lln. bezoeken een grafheuvel, of meerdere
grafheuvels
• Doelen:	De lln. krijgen informatie over en ontdekken op een interactieve
manier de bijzonderheden van de grafheuvel en de mensen uit de tijd
waarin de grafheuvel werd gemaakt. Grafheuvels ontdekken in
de eigen omgeving.
• Tijd:

60 minuten.

• Nodig:

Bij de weersomstandigheden passende kleding.

• Locatie: 	Grafheuvel naar keuze in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
(zie bijlage 5).

Voorbereiding
Regel zelf vervoer voor de lln. naar de locatie
in de buurt van de grafheuvel (s). Het is heel
belangrijk om voldoende (wordt per locatie
aangegeven hoeveel minimaal) begeleiders
mee te nemen naar de locatie. Misschien is het
leuk om een fototoestel mee te nemen.

Verloop van de activiteit
De lln. met begeleiders worden welkom geheten bij de locatie waar de grafheuvel (s)
zijn. De prehistorische vrouw (Lya) neemt de
leerlingen in vertrouwen en vertelt dat er een
probleem is. Willen de leerlingen haar helpen het probleem op te lossen? Al oplossend
komen de leerlingen steeds meer te weten
over de grafheuvel en de levenswijze van de
vroegste bewoners van onze regio. Aan het
eind is het probleem opgelost en kan Lya verder met het ritueel van de grafheuvel. De leerlingen worden gevraagd nog iets te maken op

school dat te maken heeft met de grafheuvel.
Dan wordt er afscheid genomen en gaan de
leerlingen weer terug naar school.

Inleiding
Lya vertelt wie ze is, waar ze zijn en dat ze
graag met de leerlingen een probleem oplost
waar ze al een tijdje mee rondloopt.

Kern
De lln. en Lya gaan aan de slag met het
oplossen van het probleem.

Afsluiting
Het probleem is opgelost. Lya is erg blij en
kan verder met haar ritueel. Ze vraagt aan de
leerlingen om op school nog iets voor haar te
doen. Dan wordt er afscheid genomen en gaan
de leerlingen met de begeleiders weer naar
huis en gaat Lya verder met haar ritueel.
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Les 3

Verwerking in de klas
Korte inhoud van de les
Afhankelijk van welke locatie is gekozen volgt er een opdracht om Lya te helpen met ‘iets’ en
daarmee ook het bezoek aan de grafheuvel (s) te laten ‘landen’ bij de leerlingen.
Alle verwerkingen doen een beroep op de creativiteit van de leerlingen en zijn bedoeld om de
voorgaande activiteiten op een creatieve manier te verwerken.
De verwerkingslessen zijn allemaal opgebouwd volgens het principe: inleiding - kern – verwerking.

• Doel:	De lln. laten zien door het maken van een individueel of groepswerkstuk dat ze weten waar grafheuvels toe dienen, waar ze te vinden
zijn op de Utrechtse Heuvelrug en dat ze kennis hebben genomen
van de leefwijze van onze vroegste bewoners.
• Tijd:

60 minuten.

• Nodig: 	Plattegrond, beeldmateriaal en folders van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug, fototoestel of smartphone (die kan fotograferen
en filmpjes maken), papier en knutselmaterialen. Eventueel het
digibord voor voorbeelden en lesomschrijving.
• Voorbereiding:

Leg alle folders en materialen klaar.

• Locatie:

Eigen klaslokaal

Inleiding

Herinner de leerlingen aan de vraag van Lya.

Kern

De leerlingen gaan individueel of in tweetallen aan de slag met...

Afsluiting

Bijvoorbeeld: De werkstukken worden prominent op een tafel in de klas neergezet.
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Bijlage 1:

Ansichtkaart
Bij les 1

Hallo Jongens en meisjes van groep (6) 7 en 8!
Ik ben Lya en ben niet meer van deze tijd. Heel lang
geleden woonde ik op de Utrechtse Heuvelrug.
Mijn voorvaderen zijn begraven in een grafheuvel.
Dat waren dus heel bijzondere mensen!
Ik wil graag het ritueel uitvoeren dat ik altijd gewend
was te doen… maar ik ben er niet zo zeker van of het
dit jaar wel lukt. Ik ben namelijk belangrijke informatie kwijt. Zouden jullie mij
kunnen komen helpen zoeken?
Tot gauw ziens dan bij een
van de grafheuvels!!
Lya

Canon van de Utrechtse Heuvelrug

13
Bijlage 2:

Notities Powerpoint
Bij les 1

Begraven of cremeren (slide 2)

Ter inspiratie voor het klassengesprek:
Oude tradities in Nederland: in een kist, zwarte kleding, koffie en cake
Nieuwe tradities in Nederland bijvoorbeeld: begraven met het gezicht richting Mekka, in
doeken en binnen 24 uur, cremeren en verstrooien van as boven stromend water (hindoeïsme)

Wat zou dit zijn? (slide 3)

Wat we hebben gezien is dat er nu op de wereld vele verschillende manieren zijn om een overledene de laatste eer te bewijzen. Ook vroeger had men eigen manieren en tradities om mensen
te begraven. En het bijzondere is dat we daar nog resten van terug kunnen zien! Op het plaatje
staat de gereconstrueerde grafheuvel van Amerongen. Zo zag 4000 jaar geleden een grafmonument eruit. Er zijn in de omgeving en in provincie Utrecht resten gevonden van grafheuvels van
duizenden jaren oud. Onder de heuvels zijn mensen begraven..
Ongeveer 4500 jaar geleden (2850-2450 voor Christus) ontstaat in Nederland de grafheuveltraditie, en dat ging zo:
Eén persoon werd begraven in een kuil in de grond. Hij werd op zijn zij gelegd met opgetrokken
benen. Als laatste werd er boven het graf een grote ronde heuvel gebouwd met zand en plaggen (stukken grond met heide of gras), en zo ontstond de grafheuvel.

In de grafheuvel (slide 4)

In het graf van de dode werden ook allerlei spullen gezet: kleding, grote bekers met eten en
drinken en wapens van steen. Op de plaatjes staan een standvoetbeker (2850-2450 voor Chr.)
een vuurstenen mes (zonder handvat) en een strijdhamer (zonder handvat). Waarschijnlijk dachten de nabestaanden dat de dode deze spullen nodig had in het hiernamaals. In het begin van
de grafheuveltraditie (4500 jaar geleden) werd niet iedereen onder een grafheuvel begraven.
We denken dat alleen belangrijke of bijzondere personen herinnerd werden met een grafheuvel.
Waarom deze personen gekozen werden, weten we niet precies. De krijgshaftige aard van grafgiften, wapens zoals strijdhamers, hamerbijlen, messen doen vermoeden dat het mannen waren,
misschien leiders in de strijd of dappere krijgers, of misschien priesters van een krijgshaftige
god? Maar er kunnen ook andere bijzondere kwaliteiten van de persoon zijn, die wij niet kennen,
hebben meegespeeld…

Canon van de Utrechtse Heuvelrug
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Bijlage 2:
Vervolg

Om en op de grafheuvel (slide 5)

Later (in de Bronstijd tussen 2000 en 800 voor Chr.) werd bijna iedereen in grafheuvels begraven.
Dit konden skeletbegravingen zijn, maar ook vaak begraving van crematieresten in urnen.
Ook werden er mensen in al eerder gebruikte heuvels begraven. Sommige grafheuvels zijn wel
3000 jaar lang gebruikt als begraafplaats. De grafheuvels werden een plaats van herinnering aan
de voorouders. We gaan ervan uit dat er rond grafheuvels allerlei rituelen plaatsvonden.
Bij begrafenissen, maar ook ter herinnering en verering van de voorouders. We hebben resten
van vuren en maaltijden gevonden. We weten niet precies wat mensen deden bij de heuvels.
Welke rituelen kun jij bedenken?

Nieuwsgierig geworden? (slide 7)

De stippen op de kaart van Nederland geven de locaties van nog bestaande grafheuvels aan.
Ook in het westen van Nederland zijn grafheuvels geweest, maar deze bestaan niet meer.
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Bijlage 3a:

Leerlingenwerkblad

Bij les 1

Wat kun je vertellen bij de volgende vragen:
Succes!!		

Naam:______________________

1)	Je hebt nu een heleboel gehoord en gezien over
grafheuvels. Wat komt er als eerste in je op als jij iets
over grafheuvels zou mogen vertellen?
	________________________________________________
________________________________________________
	________________________________________________
________________________________________________

2)	Dit is een landschap zoals het er ongeveer 1500 jaar
geleden op de Utrechtse Heuvelrug uitzag…Schrijf bij
elke letter op wat het is.
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________

a.

c. ______________________________________________
c.
d. ______________________________________________
f.
e. ______________________________________________
f. ______________________________________________
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Vervolg

3)

Dit is een:

	________________________________________________
________________________________________________

a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
a.
c. ______________________________________________
b.

d.
c.

d. ______________________________________________
e. ______________________________________________
e.
f. ______________________________________________
4)	Wat kun je vertellen over deze kaart? Hoe komt het
ook al weer dat in het westen van Nederland bijna
geen stipjes staan?
	________________________________________________
________________________________________________

5)	Hoe werden de mensen begraven in de grafheuvel?
	________________________________________________
________________________________________________
	________________________________________________
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Vervolg

6)	Welke dingen werden meegenomen in het graf?
En… waarom eigenlijk?
	________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
7)	Wie werden er eigenlijk begraven in een grafheuvel?
Weten we dat zeker?
	________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
8)	Heb jij wel eens een grafheuvel gezien? Zo ja, waar
en wat vond je er bijzonder aan?
	________________________________________________
________________________________________________
	________________________________________________
________________________________________________
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Bijlage 3b:

Leerlingenwerkblad/antwoorden
Bij les 1

1) In het antwoord komen dan woorden voor als: begraven in een heuvel, heel erg lang geleden
(prehistorie), veel grafheuvels in de omgeving, vaak belangrijke mensen begraven in een grafheuvel.
2)
a:	Koeien van de familie. Wij zijn gewend dat koeien in de wei staan, maar in andere delen van de
wereld worden koeien begeleid door een herder. We denken dat dat in de Bronstijd ook zo was.
b:	De woonstalboerderij van de familie. In de woonstalboerderij werd gewoond door de familie, maar de dieren sliepen er ook.
c.	Op en rond het erf lagen allerlei hopen. Dit waren mesthopen om de akker mee te bemesten, maar ook kuilen waarin de oogst werd opgeslagen.
d: Tuin, moestuinen van de familie met kruiden en bonen.
e:	Velden die niet ingezaaid zijn, om de grond wat rust te gunnen en weer vruchtbaarder te
laten worden.
f:	Boer aan het ploegen. Dit veld wordt dit jaar verbouwd met lijnzaad, gerst, huttentut of
spelttarwe.
g:	Een grafheuvel: in de heuvel is een belangrijk lid van de gemeenschap begraven. Er zijn vaak
meerdere grafheuvels aan de rand van een woon/leefgemeenschap.
h:	Rond grafheuvels vinden we vaak resten van houten palen. Waarom deze rond de heuvel zijn
gezet weten we niet precies. Misschien om een verschil aan te geven tussen de doden en de
levenden, misschien gaven de palen aan hoe belangrijk de overledene was.
3)
a. Over de grafheuvel groeit al gauw wat heide, bosjes en ander struikgewas.
b. De grafheuvel is opgebouwd uit heideplaggen.
c.	In de grafheuvel van een eerdere overledene worden honderden jaren later vaak andere
mensen begraven. Dat hoeven geen familieleden te zijn.
d.	Rond een grafheuvel vinden we vaak een kring van palen. De houten palen zijn door en door.
Tot voorbij de onderkant van het graf van de overledene. Waarom de palen werden geplaatst weten we niet precies.
e.	In een kuil onder de plaggen ligt de overledene. Vaak met spullen voor op reis naar het
hiernamaals: bekers, stenen strijdbijlen, vuurstenen bijlen en vuurstenen messen komen vaak
voor. In Maarn is in een grafheuvel een krijger begraven. Hij had een beker en stenen polsbeschermer bij zich en in de heuvel zijn ook kleine stukjes vuursteen gevonden.
f.	In het graf is niet het lijk aangetroffen, dat was al helemaal vergaan. Wel is dus een polsbeschermer gevonden, wat er op wijst dat de overledene een belangrijk man was, waarschijnlijk
een jager/vechter. De polsbeschermer had hij nodig om zijn pols te beschermen als hij met
pijl en boog ging jagen.
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4) De stippen op de kaart van Nederland geven de locaties van nog bestaande grafheuvels aan.
Ook in het westen van Nederland zijn grafheuvels geweest, maar deze bestaan niet meer.
5) Eén persoon werd begraven in een kuil in de grond. Hij werd op zijn zij gelegd met opgetrokken benen. Als laatste werd er boven het graf een grote ronde heuvel gebouwd met zand
en plaggen (stukken grond met heide of gras), en zo ontstond de grafheuvel.
6) In het graf van de dode werden ook allerlei spullen gezet: kleding, grote bekers met eten
en drinken en wapens van steen. Op de plaatjes staan een standvoetbeker (2850-2450 voor
Chr.) een vuurstenen mes (zonder handvat) en een strijdhamer (zonder handvat). Waarschijnlijk
dachten de nabestaanden dat de dode deze spullen nodig had in het hiernamaals.
7) We denken dat alleen belangrijke of bijzondere personen herinnerd werden met een grafheuvel.
Waarom deze personen gekozen werden, weten we niet precies. De krijgshaftige aard van grafgiften, wapens zoals strijdhamers, hamerbijlen, messen doen vermoeden dat het mannen waren,
misschien leiders in de strijd of dappere krijgers, of misschien priesters van een krijgshaftige god?
Maar er kunnen ook andere bijzondere kwaliteiten van de persoon die wij niet kennen hebben
meegespeeld
8) Naar eigen inzicht te beantwoorden. Wat vinden de leerlingen het bijzonderst aan een grafheuvel??
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Bijlage 4:

Verwerkingsopdracht

Bij les 3

De verwerkingsopdracht is gekoppeld aan de gekozen locatie. Altijd is het een creatieve uitwerking van hetgeen ervoor behandeld en ervaren is. Bijvoorbeeld: Een herinneringsvoorwerp
maken, een plattegrond maken om aan te geven waar de grafheuvel ligt, een maquette maken
van een grafheuvel, een verhaal over de begraven persoon, kleding ontwerpen voor Lya, een
folder ontwerpen voor een grafheuvelwandeling…
De opdracht zal daarom gegeven worden als bekend is welke grafheuvel bezocht gaat worden.
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Bijlage 5:

Informatie over de docent en de locatie
Bij les 1

Uitvoerend docent

Locatie

Annet Werkhoven-Scherpel is historica en geschiedenisdocent. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring in het basis-speciaal-en voortgezet onderwijs. Zij maakt projecten voor alle leeftijdsgroepen en voert ze ook (mede) uit. Dit doet ze
vanuit het in 2007 opgerichte bedrijf
De Werkhoven
‘Geschiedenis voor u’.
Annet’s grote passie is
de lokale geschiedenis,
de eigen omgeving.
Die geschiedenis zou
bij iedereen, jong en
oud, bekend moeten
zijn. Ze stelt zich graag
tot doel dit te bereiken.

Er zijn vier verschillende locaties met een of
meer grafheuvels in de gemeente Utrechtse
Heuvelrug waar de les op locatie zou kunnen
zijn. In overleg met Annet Werkhoven wordt
gekozen welke locatie het meest voor de hand
ligt om aan te doen.

Zie voor overige activiteiten:
www.dewerkhoven.nl
info@dewerkhoven.nl
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

De groene stippen geven de locaties aan
waar allemaal grafheuvels zijn in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug.
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Bijlage 6:

Moeilijke woorden
Bij les 1 en 2

Archeoloog/archeologie:

iemand die de archeologie beoefent/de bestudering van de
geschiedenis aan de hand van opgravingen

Bronstijd:

2000-800 voor Christus: brons is een mengsel van koper en tin

Cremeren/crematie:

het verbranden van een dood mens of dier

Erf:

grond om een boerderij of huis

Grafgiften:

geschenken die meegegeven worden in een graf. De kuil of
kelder waarin een dode wordt begraven

Grafmonument:

 ouwwerk dat bestemd is om de herinnering aan iemand te
b
bewaren, een gedenkteken

(Heide) plaggen:

afgestoken stuk heigrond, heizode

Hiernamaals:

het leven na de dood

Krijgers:

soldaten

Krijgshaftig:

dapper en strijdlustig (houdt van oorlog voeren)

Nabestaanden:

familieleden van een overledene
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Prehistorie:

de geschiedenis voor het begin van de schriftelijke overlevering,
voorgeschiedenis.

Priester:

geestelijke

Reconstrueren/
reconstructie:

uit gegevens het vroegere geheel in elkaar zetten/nabootsing,
namaken op grond van de gegevens

Rituelen:

volgens de (godsdienstige) voorschriften, behorend bij die
voorschriften en gebruiken

Skeletbegraving:

het begraven van een lijk, de dode, ‘het skelet’ in de grond.
Skelet is letterlijk het geraamte

Traditie:

oud gebruik van een (grote) groep mensen

Tumuli:

grafheuvels

Tumulus:

grafheuvel

Urn:

vaas om de as van een overledene in te bewaren

Vereren/verering:

eerbewijzen, eerbetoon, eerbied hebben voor, eer bewijzen

Woonstalboerderij:

een boerderij waar gewoond werd samen met de dieren
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