
Informatie voor de leerkracht

Het meisje is nog maar zestien jaar oud en is 
gewurgd met een koord dat mensen in die tijd om 
hun middel dragen. Na veel onderzoek concluderen 
deskundigen dat ze ongeveer tweeduizend jaar 
geleden heeft geleefd. Burgermeester Aalfs had 
dus gelijk. We denken dat het meisje destijds als 
een offer voor de goden in het veen is achtergelaten, 
waarschijnlijk door haar eigen dorpsgenoten 
(misschien zelfs wel door haar eigen familieleden). 
Dit offer moet het ultieme redmiddel zijn geweest 
tegen onheil als oorlog (tegen Romeinen of andere 
Germaanse stammen) of ziekte. 

In 1994 krijgt het Drents Museum een levensechte 
reconstructie van het gezicht van het meisje van Yde. 
De reconstructie is gemaakt door medisch illustrator 
Richard Neave van de Universiteit van Manchester. 
Sindsdien zijn nog meer mensen gefascineerd door 
het meisje van Yde. 

Op een warme middag in mei 1897 wordt 
door veenarbeiders Hendrik Barkhof en 
Willem Emmens bij toeval een veenlijk in 
een veentje bij het dorpje Yde gevonden.  
De twee schrikken ontzettend. Ze denken 
dat ze de duivel uit de hel naar boven hebben 
gehaald. Burgermeester Aalfs hoort van de 
vondst. Volgens hem zou het wel eens om 
een zeer oud lichaam kunnen gaan.  
Het meisje van Yde komt in het Drents 
Museum in Assen terecht (maar niet voordat 
de lokale bevolking een groot aantal van 
haar tanden heeft meegenomen). Sindsdien 
is ze een van de grote publiekstrekkers van 
het Drents Museum.

Het meisje van Yde
Mysterie in het veen 

Veenarbeider Willem Emmens

Veenlijken: lichamen van overleden mensen en 
dieren, gevonden in het veen. Het kunnen skeletten 
zijn, maar ook vrijwel complete, gemummificeerde 
lichamen, waarvan huid, haar of vacht bewaard is 
gebleven. Van een aantal veenlijken uit het noorden 
van Europa denken experts dat het offers zijn 
geweest. Het Drents Museum heeft de grootste 
collectie veenlijken ter wereld.

Offeren en offers: offers zijn geschenken aan 
goden en godinnen. Mensen geven (‘offeren’) deze 
geschenken aan goden en godinnen om hen blij te 
maken en tevreden te stellen, om nare dingen te 
voorkomen of om hulp te krijgen in tijden van nood 
(denk aan oorlog, hongersnood en ziekte).

Goden en godinnen: de ‘hogere machten’ waarin de 
voorchristelijke bewoners in het noorden van Europa 
(zoals de Germanen) geloven. Deze hogere machten 
wonen in de hemel of op mysterieuze plekken zoals 
diepe plekken in de rivier of het moeras. Elke god of 
godin heeft een specialisme, waarover hij of zij grote 
macht heeft. Bijvoorbeeld de zee, onweer, landbouw, 
oorlog of kennis.

Belangrijke begrippen



Germanen: een groep volkeren (of ‘stammen’) in het 
noorden van Europa. Ze spreken talen spreken die op 
elkaar lijken. De Romeinen noemen deze volkeren 
Germanen. In de tijd van het meisje van Yde wonen ze 
ten noorden en ten westen van de rivier de Rijn (het 
meisje van Yde was hoogstwaarschijnlijk Germaans).

IJzertijd: in Nederland is dat de periode die begint 
als mensen voorwerpen van ijzer gaan maken en 
gebruiken, tot de komst van de Romeinen. Dat is 
van ongeveer 700 voor Christus tot ongeveer 50 
voor Christus. Het meisje van Yde leeft tijdens de 
overgang van de IJzertijd naar de Romeinse tijd in 
Nederland. 

Romeinse tijd: zodra de Romeinen in het zuiden van 
wat nu Nederland is aankomen, stopt de IJzertijd 
en begint de Romeinse tijd. Er komt dan ook een 
einde aan de prehistorie (‘voorgeschiedenis’) van 
‘Nederland’, omdat de Romeinen de eersten zijn die 
in en over ‘Nederland’ schrijven. Het is de begin van 
onze geschiedschrijving.

Veen: zeer oude plantenresten die in drassige 
gebieden een dikke laag vormen. Er is laagveen en 
hoogveen. 

Hoogveen: veen waarop een dikke laag mos groeit, 
die aangroeit door regenwater. De mossoorten in 
hoogveen maken het water in het veen extreem zuur, 
waardoor organisch materiaal (zoals huid, haren en 
vacht) vaak goed bewaard blijven. Het meisje van Yde 
is in het hoogveen gevonden.

Turf: gedroogd veen en een uitstekende brandstof. 
In Drenthe wordt heel veel turf gemaakt. De meeste 
hoogveengebieden in Drenthe verdwijnen in de 19de 
en 20ste eeuw in snel tempo vanwege de enorme 
behoefte aan turf in heel Nederland. De twee 
veenarbeiders die het meisje in 1897 vinden zijn aan 
het ‘turfsteken’, het scheppen van stukken veen om 
turf van te maken.

Ons onderwijsprogramma Mysterie in het veen 
gaat over het hoe en waarom van mensenoffers in 
Noord-Europa in de prehistorie en de Romeinse 
tijd. Leerlingen worden ondergedompeld in de tijd 
van het meisje van Yde. Op speelse wijze maken 
ze kennis met de lotgevallen van een fictief Drents 
dorp. Leerlingen kunnen als dorpelingen invloed 
uitoefenen op het verloop van het verhaal. Door 
deze onderdompeling in een andere tijd en plaats, 
krijgen ze begrip voor het offeren van voorwerpen en 
mensen. Daarnaast leren ze spelenderwijs over het 
leven en de dilemma’s van de inwoners van Drenthe 
tweeduizend jaar geleden.

Dit onderwijsprogramma is ontworpen voor 
groep 6 tot en met 8 van het Primair Onderwijs en 
brugklassen van het Voorgezet Onderwijs. Deze 
kinderen zitten in de ‘romantische denkfase’, waarin 
ze vaak bijzonder geïnteresseerd zijn in vreemde 
culturen van lang geleden. Op deze leeftijd gaan 
kinderen nog makkelijk mee in fictieve verhalen. 
Wij merken dat kinderen op deze leeftijd vrijwel 
automatisch de ruimte innemen die een dergelijk 
interactief fictief verhaal hen biedt. 

Het programma Mysterie in het veen duurt 75 
minuten. Voor CulMo-groepen is er ook een variant 
van 120 minuten, waarbij het museumbezoek wordt 
verrijkt met een bezoek aan de vindplaats van 
het meisje (tussen de dorpen Vries en Yde) onder 
leiding van onze museumdocent. Natuurlijk is het 
ook mogelijk het museum en de vindplaats met uw 
leerlingen te bezoeken zonder gebruik te maken van 
een onderwijsprogramma. 

Mysterie in het veen:  
wie, wat, waarom & hoe?

Filmpjes met extra uitleg
 
•   Klokhuis-aflevering over het meisje van Yde (15:03)
•  De vondst van het meisje van Yde (05:13)
•   De reconstructie van het meisje van Yde (05:48)
•   De mantel van het meisje van Yde (01:23)
•   Documentaire over veenlijken Veenlijken vertellen hun 

verhaal: deel 1  deel 2  deel 3  deel 4  deel 5  deel 6 
•   Klokhuis-aflevering over de grens van het Romeinse rijk 

in Nederland (14:34)

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3382/Meisje%20van%20Yde
https://www.youtube.com/watch?v=f4BClue22AA
https://www.youtube.com/watch?v=nAE06kFDdSQ
https://www.youtube.com/watch?v=lpiL-cekWss
https://www.youtube.com/watch?v=aNQNI1iFcx4
https://www.youtube.com/watch?v=vF0nOWPw7Ag
https://www.youtube.com/watch?v=mdt9V9ggFgM
https://www.youtube.com/watch?v=a19hVF2gqOQ
https://www.youtube.com/watch?v=528hePPs5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=nAE06kFDdSQ
https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2531/De%20Romeinse%20Limes
https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2531/De%20Romeinse%20Limes


Goddelijke dagen (vóór bezoek aan 
Drents Museum)
Een aantal Germaanse goden en godinnen waarin 
het meisje van Yde en haar dorpsgenoten geloven, 
komen we tegen in de dagen van de week. Zo komt 
woensdag van de oppergod Wodan, donderdag van 
Donar en vrijdag van de godin Freija. Onze zaterdag 
is vernoemd naar de Romeinse god Saturnus. 
Verdeel de leerlingen in vijf groepjes. Ieder groepje 
krijgt een dag (dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag of zaterdag). Laat je leerlingen uitzoeken 
naar welke Germaanse goden en godinnen hun dag 
is vernoemd. Vertel ze dat één dag is vernoemd naar 
een Romeinse god. Zodra ze de god of godin hebben 
gevonden, gaan ze samen een poster over hun dag 
maken. Daarop moet in elk geval staan: de naam van 
de dag, de naam van de bijbehorende god of godin, 
een afbeelding van hem of haar en afbeeldingen van 
de verschijnselen waarover de god of godin macht 
heeft (bijvoorbeeld Donar – bliksem). Bespreek na 
afloop met de leerlingen wat ze over hun god of godin 
te weten zijn gekomen. Tot slot kunnen de posters in 
de volgorde van de dagen in het klaslokaal worden 
gehangen. Klik hier voor meer informatie. 

Ideeën voor in de klas

Waarom een bezoek aan het 
meisje van Yde?

Spelenderwijs verplaatsen de leerlingen zich 
tweeduizend jaar terug in de tijd. Ze maken kennis 
met het leven in de ijzertijd en de dilemma’s waar 
mensen in die tijd mee te maken krijgen. Ze leren 
over offeren, de geloofswereld van Germanen en 
de bijzondere vondsten in het Drentse veengebied. 
Het bezoek aan het meisje van Yde is een unieke 
ervaring. 

‘Leerlingen staan letterlijk oog in oog 
met de geschiedenis.’

Het programma sluit naadloos aan bij kerndoel 5. 
Tijdens het onderwijsprogramma Mysterie in het 
veen leren ze over de vroege landbouwsamenleving, 
de groei van het Romeinse imperium waardoor de 
Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde 
en over de confrontatie tussen Romeinse en 
Germaanse cultuur. 

Handige websites
•  Lesmateriaal over Romeinen en deel 2 en deel 3 
•  Informatie over de Romeinen en Germanen  
•  Lesinformatie over Germaanse goden
•  Achtergronden van Germanen en Romeinen
•   Het Geheugen van Drenthe over de Romeinse tijd 

in Drenthe 
•   Het Geheugen van Drenthe over de IJzertijd in 

Drenthe
•   Het Geheugen van Drenthe over het meisje van Yde 
•   Het Geheugen van Drenthe over andere Drentse 

veenlijken en Man van Emmer-Erfscheidenveen en 
Het paar van Weerdinge

•   Het Geheugen van Drenthe over vondsten  
uit het veen

•  Archeologie op school

Brief aan het meisje van Yde  
(na bezoek aan Drents Museum)
Stel dat je een vraag aan het meisje van Yde kunt 
stellen, wat zou je dan willen weten? Laat je 
leerlingen een brief aan het meisje schrijven, met 
daarin hun belangrijkste vraag aan haar. Bespreek 
daarna gezamenlijk de brieven en probeer samen de 
antwoorden op de vragen te vinden.

Veenarbeiders aan het werk 
in het Fochteloërveen

https://onzetaal.nl/taaladvies/dagen-van-de-week 
http://www.romeinen.nu/onderwijs/lesmateriaal/
https://www.romeinenweek.nl/lesmateriaal
http://www.erfgoedlesmateriaalutrecht.nl/les-2-limes
https://www.entoen.nu/nl/drenthe/drenthe-vo/daar-komen-de-romeinen  
http://www.psammos.nl/germaanse%20goden.html
https://isgeschiedenis.nl/zoeken?zoekwoord=germanen
https://www.geheugenvandrenthe.nl/romeinse-tijd 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/romeinse-tijd 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/ijzertijd 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/ijzertijd 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/meisje-van-yde 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/veenlijk
https://www.geheugenvandrenthe.nl/veenlijk
https://www.geheugenvandrenthe.nl/man-van-emmer-erfscheidenveen 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/paar-van-weerdinge
https://www.geheugenvandrenthe.nl/veenvondst 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/veenvondst 
http://www.archeologieopschool.nl/


Goede boeken voor in de klas

•   Jan van Zijverden, Mysterie in het veen:  
Het meisje van Yde (Wbooks; Zwolle 2015).

•   Thom Roep en Co Loerakker, 
Van nul tot nu: Deel 1 De vaderlandse 
geschiedenis tot 1648 (Big Balloon 1982).

•   Thom Roep en Co Loerakker, Van nul tot nu:  
Deel 5 - De geschiedenis van het dagelijks leven  
(Big Balloon 1982).

•   Simone van der Vlugt, De rode wolf  
(Lemniscaat) historische roman.

En voor leerkrachten die zelf  
(veel) meer willen weten

•   Vincent van Vilsteren, Mummies: Overleven na  
de dood (Wbooks; Zwolle 2014).

•   Evert van Ginkel en Leo Verhart, Onder onze 
voeten: De archeologie van Nederland  
(Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 2009).

En verder…

Richard Neave

Veentje in Drenthe

Andere interessante  
locaties bezoeken?
•   Hondstongen 
•   IJzertijdboerderij in Orvelte
•   Archeologische wandelexcursies 
•   Geopark De Hondsrug
•   Museum Het Valkhof 
•   Rijksmuseum voor Oudheden
•   Prehistorisch Dorp/Museum Eindhoven•   Archeon

https://www.jodoc.nl/kunst-en-architectuur/zwerfsteentoerisme-2-gebroken-cirkel-yde/
http://www.denblauwenswaen.nl/geschiedenis/levende-geschiedenis/openlucht-musea/ijzertijdboerderij/ 
http://www.archeogidsen.nl/Wie-zijn-wij-wat-doen-wij 
http://www.geoparkdehondsrug.eu/geopark/
https://www.museumhetvalkhof.nl/collecties/archeologie/952-topstukken-archeologie 
http://www.rmo.nl
http://www.prehistorischdorp.nl/
https://www.archeon.nl/index.html

