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Een gezond tussendoortje

8

Joshua (8) en politiepaard Zamor

9

Golfsurfen met Luka (9)

11

Dansbewegingen bedenken

‘Dit zijn knikkers. Kinderen speelden hier vroeger mee’,
zeggen de meiden. Foto's: Peter Snaterse

De kogel.

De kleine grondboor.
De leerlingen bekijken met Maaike de kist van een kapitein.

De walvisrib.

IJSSELMONDE – De leerlingen van groep 6/7 van de Van Heuven Goedhartschool doen mee met het
project ‘Ik in 010’. Ze leren tijdens het project hoe de stad er vroeger uitzag. Op dinsdag 9 oktober
kregen ze les van archeoloog Maaike. Tekst: Suzanne Huig

‘Archeologen willen weten hoe mensen vroeger
leefden. Ze onderzoeken dat door in de grond naar
afval van vroeger te zoeken’, legt Maaike uit.
‘Hoe dieper je graaft, hoe ouder de spullen zijn
die je vindt’, zegt Dunja (11).

Graven in de grond

Archeologen onderzoeken de grond als er werkzaamheden zijn of als er iets nieuws wordt gebouwd in de stad. ‘We kijken eerst met een kleine
boor of we in de grond iets van vroeger zien. We
vinden bij zo’n boring bijvoorbeeld stukjes hout,

Kist van een kapitein

aardewerk of een stukje van een oude
boerderij. We weten dan dat we verder
moeten graven in die grond’, legt Maaike
uit.

‘Maaike en andere archeologen hebben een kist
gevonden met spullen van een kapitein. In die
kist zitten bijvoorbeeld oude knikkers’, zegt
Dunja. Somervil (9): ‘In de kist zit ook een
grote stenen bal. Dat is een kogel van vroeger.
De kapitein schoot daarmee vanaf zijn schip op
vijanden.’

Een vest aan en een helm op

Rib van een walvis

Rolandi (10): ‘Archeologen hebben altijd
een vest aan en een helm op. De helm
beschermt hun hoofd als er bijvoorbeeld
brokstokken vallen. Het vest zorgt ervoor dat ze goed te zien zijn tijdens hun
werk.’

Maaike laat een rib van een walvis zien.
Nisha (12): ‘Schippers jaagden vroeger in de
Noordelijke IJszee op walvissen. Zij hebben de
rib meegenomen naar Rotterdam. Archeologen
hebben hem gevonden op een scheepswerf in
Delfshaven.’

