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Hierbij wordt kennis gemaakt met concepten als klimaat en menselijke evolutie. Dit
zijn terugkerende onderwerpen binnen de archeologie en deze zijn daarom zeker
van belang. Waar komen we vandaan? En welk effect heeft het klimaat gehad op
wie we zijn geworden? Kortom, wat maakt ons mens?

College 1 op 2 februari: 
Inleiding in de Archeologie

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

College 2 op 9 februari: 
Prehistorie: Jagers-Verzamelaars en Vroege Boeren
Dit college laat zien hoe de eerste jager-verzamelaars in Europa uiteindelijk over zijn
gegaan op het boeren bestaan. Eerst behandelen we de Steentijd. Hierbij kijken we
naar de werktuigen, levenswijze en de cultuur van jager-verzamelaars. Vervolgens
gaan we verder in de Bronstijd en de IJzertijd en kijken we hoe het leven
langzaamaan verandert naar een boerenbestaan, tezamen met allerlei nieuwe
uitvindingen.



In dit college krijgen we een overzicht van verschillende beeldhouwkunsten,
aardewerk en architectuur uit de Griekse Oudheid. Want hoe zag de cultuur van
deze beschaving er eigenlijk uit? Om hierachter te komen bespreken we
verschillende kunsttradities, maar ook oude mythen en goden die de Grieken
aanbaden. Want wie had er allemaal toegang tot de beelden en tempels? En hoe
zagen deze er uit door de tijd heen?

College 3 op 16 februari: 
De Griekse Klassieke Oudheid

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

College 4 op 23 februari: 
De Romeinse Klassieke Oudheid
We sluiten de reeks af met een college over het Romeinse Rijk door de tijd heen.
Hoe is deze grootmacht ontstaan? Wie waren zijn keizers? En hoe zag dit Rijk er uit
voordat de keizers aan de macht kwamen? We behandelen de stichting van Rome,
en hoe de stedenbouw en architectuur zich ontwikkelde na de stichting van de stad.
Zo krijgen we in vogelvlucht een overzicht van de Romeinse heersers en het rijk
waar zij in leefden.


