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Kosmische vertellingen 6 
  

Het Leven van de Mens op Aarde 
 
De Tijdlijn van de Mens en de Tijdlijn van de Culturen 

Inleiding 

  
De tijdlijn van de mens wordt op twee niveaus aangeboden. Op het eerste niveau als 
het kind omstreeks acht jaar is; in de middenbouw. Op het tweede niveau in de bo-
venbouw vanaf het tiende jaar. De in deze handleiding beschreven aanbiedingen #1 
en #2 zijn bestemd voor de middenbouw. Aanbieding #3 en #4 zijn voor de boven-
bouw. 
  
De aanbiedingen zijn bedoeld als een opstapje voor individuele studies, die kinderen 
naar aanleiding van de gegeven les zelf kunnen ondernemen. Het documentatiecen-
trum of de groepsbibliotheek zal dan ook boeken - op niveau van het kind - moeten 
bevatten, die dit soort studies mogelijk maken. Er kan ook gezocht worden op het 
internet. 
  
Als beginsituatie voor de aanbieding van de tijdlijn van de mens op het eerste niveau 
geldt: 
 

 De kinderen hebben de lesjes met het zwarte tijdlijn aangeboden gekregen 
en ze hebben ermee gewerkt.  

 De kinderen zijn bekend met het verhaal over het ontstaan van de aarde. 
 De kinderen kennen de klok van de tijdperken en hebben  ermee gewerkt. 
 De kinderen hebben de middenbouwaanbiedingen van de tijdlijn van het leven 

gehad. 
  
Als beginsituatie voor de tijdlijn van de mens in de bovenbouw geldt dat de kinderen 
ook de derde aanbieding van de tijdlijn van het leven gehad hebben. 
  
Nadat met de tijdlijn van de mens gewerkt is volgt de tijdlijn van de culturen. 
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Beschrijving van de tijdlijn van de mens 1 

  
De tijdlijn van het leven en de klok van de tijdperken hebben als laatste tijdvak het 
Neozoïcum. Op beide leermiddelen neemt dit tijdvak maar een geringe plaats in. De 
tijdlijn van de mens is een 3.50 m lange representatie van dit Neozoïcum, zoals de 
tijdlijn van het leven een vergrote representatie van de laatste tijdvakken van de klok 
van de tijdperken was. Dit zelfde principe van vergroting van schaal wordt ook bij de 
tijdlijn van de mens weer toegepast. 
  
Het doel van de tijdlijn is kinderen de rol die de mensen als aardbewoners gespeeld 
hebben en nog spelen duidelijk te maken; er hun belangstelling voor te wekken. De 
tijdlijn is een hulpmiddel voor hun verbeeldingskracht. 
  
De evolutie is niet opgehouden met de komst van de mens op de aarde. In de ge-
schiedenis van de mens is het voortgaande streven naar perfectie verbeeld. De tijdlijn 
van het leven begint anderhalf miljoen jaar geleden en is verdeeld in een aantal tijd-
vakken. De bovenkant bestaat uit een historische en geologische tijdsindeling, zoals 
bij de tijdlijn van het leven.  
 

 
 
De bovenste indeling heet Kenozoïcum. Daaronder zit een balk die het Kenozoïcum ver-
deelt in het Tertiair en het Kwartair. De International Commission on Stratigraphy2 houdt 
zich bezig met tijdsindelingen. De indeling Tertiair en Kwartair staat ter discussie. Kwartair 
wordt op de International Stratigraphic Chart van de commissie wel genoemd, maar in de 
uitgave augustus 2012 van die Chart wordt het Kenozoïcum onderverdeeld in Paleogeen, 
Neogeen en Kwartair. Het Plioceen is een onderdeel van het Neogeen.   
 
De tijdlijn van de mens onderscheidt: 
 
  Kenozoïcum  
Tertiair                                      Kwartair 
Plioceen                                   Pleistoceen H 
 
H = Holoceen 
  

 Het begrip Neozoïcum wordt op de tijdlijn van de mens in deze uitvoering niet ge-
hanteerd. 

                                                
1 Beschreven wordt de Engelse versie van de tijdlijn van de mens, die verkrijgbaar is bij MoKa Ver-
lags KG. www.moka-verlag.com Bestel de Engelse versie. # 16111022 
2 http://www.stratigraphy.org  
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 Van het tertiair wordt alleen het stukje weergegeven waarin er sprake is van men-
selijk leven. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Als de tijdlijn van de mens ingedeeld was zoals op het stukje van de stratificatiekaart, 
dat hier is weergegeven, dan had je de volgende indeling gekregen: 

Kenozoïcum  
Neo-
geen 

Kwartair 

Plioceen        Pleistoceen H 

H = Holoceen 

De middenbouw aanbiedingen 

#1. Globale aanbieding 

De tijdsindeling 

“ Hier zien jullie de klok van de tijdperken.” 3 
 

 
  

                                                
3 De vetgedrukte tekst die tussen aanhalingstekens is geplaatst is tekst zoals die aan kinderen verteld 
wordt. 
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“Dit is de tijd van de formatie, waarin de aarde afkoelde en tenslotte be-
stond uit een bol van steen met lucht en water. 
  
Daarna kwam het Precambrium, waarin in het water het eerste plantaardi-
ge leven (algen) ontstond. Verder leefde er nog niets. 
  
570 miljoen jaar geleden begon het Paleozoïcum, de tijd van het oudste 
leven. Al het leven op de aarde was toen leven in het water. 
  
Zo'n 225 miljoen jaar geleden begon het Mesozoïcum, de tijd van het mid-
delste leven. Het leven speelde zich toen op het land en in het water af. Het 
Mesozoïcum is de tijd van de reuzenreptielen. 
  
65 miljoen jaar geleden begon het Kenozoïcum, de tijd van het nieuwste 
leven. In dit tijdperk kwamen de zoogdieren op, waartoe ook de mensen 
behoren. 
  
De mensen kwamen pas in de laatste anderhalf miljoen jaren van het 
Kenozoïcum op de aarde voor. We noemen deze tijd het Neozoïcum en ook 
wel Antropozoïcum. Antropos betekent mens. En zo betekent Antropozo-
icum dus de tijd van de mens.”  
 

 
 
“Hier zien jullie de Tijdlijn van het Leven. Zoals je nog wel zult weten staan 
de tijd van de Formatie en het Precambrium er niet op, omdat er toen nog 
geen of bijna geen leven op de aarde was. 
  
Je ziet wel de tijd van het Paleozoïcum, wie kan dat eens aanwijzen ? En 
wie het Mesozoïcum ? En wie het Kenozoïcum ? En wie het Neozoïcum ?” 
 

 
  
“Van het Neozoïcum hebben we een aparte tijdlijn gemaakt waarover ik 
jullie vandaag wil gaan vertellen. Dat is de tijdlijn van de mens. Eigenlijk 
zou die tijdlijn meer dan 2½ miljoen jaar lang moeten zijn. Maar de eerste 
mensachtigen, de hominiden, rekenen we niet tot de echte mensen. Daar-
om staan ze niet op deze tijdlijn getekend.” 
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  Kenozoïcum  
Tertiair                                      Kwartair 
Plioceen                                   Pleistoceen H 

H = Holoceen 

“Op de bovenste balk van deze tijdlijn is het Kenozoïcum weergegeven. Het 
wordt verdeeld in het Tertiair en het Kwartair. Tertiair betekent de derde 
periode. En Kwartair de vierde, en laatste, periode.”  

“Van het Tertiair is alleen het laatste stukje weergegeven, het Plioceen. Dat 
is de naam van een geologisch tijdvak. Van het Kwartair zijn twee van die 
tijdvakken weergegeven: Het Pleistoceen en het Holoceen.” 

“ Hoe lang is dit geleden? Dat zie je onderaan de tijdlijn. Er is een lijn ge-
trokken van boven naar beneden tussen het Plioceen en het Pleistoceen. 
Beneden leest je (in het Engels) 1½ miljoen jaar geleden. Daarvoor is het 
Plioceen. Daar staat maar een stukje van op de tijdlijn.” 

Als we op de Chronostratigraphic Chart  kijken, dan zien we dat nieuwere inzichten op 
het gebied van de tijdsindeling ertoe geleid hebben dat de grens tussen Neogeen en 
Kwartair tegenwoordig is vastgesteld op ruim 2½ miljoen jaar geleden. Deze hoe-
veelheid tijd kan aangehouden worden. 1½ miljoen jaar geleden moet dus veranderd 
worden in 2½ miljoen jaar geleden. 
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Tijdens de lessen met de tijdlijn van het leven kan gebruik gemaakt 
worden van replica van werktuigen zoals die vroeger door de mensen 
gebruikt werden. Ook kan geprobeerd worden voorwerpen zelf van 
steen te maken. 
 
Rol het zwarte tijdlint, nog een keer uit zo dat de rode streep en een 
stukje ervoor zichtbaar is. De rest blijft op de rol. Zet de figuurtjes op 
de tijdlijn. Links van het rode vlak de Hominide. Op het rode vlak, van 
boven naar beneden,  
 

 de Australopithecus 
 de Homo Habilis 
 de Homo Erectus  
 de Homo Neanderthalensis  

 
 

 
“Links zie je de Hominide. Omdat 
die nog niet echt bij de mensen 
hoort halen we hem weg.” 
 
“Op de rode strook hebben we nu 
de verschillende soorten mensen 
staan. De oudste mensen boven-
aan. Kun jij die nog eens noe-
men?” 
 

Enz. tot alle mensen genoemd zijn. Rol dan de tijdlijn van de mens uit. 
 
“Op de tijdlijn van de mens zijn al deze oude menssoorten 
naast elkaar getekend. Hier zie je de Australopithecus.” 
 
 
Pak de Australopithecus van het zwarte tijdlint en zet hem boven-
aan de tijdlijn van de mens. Links bovenaan, boven de plaats waar 
de Australopithecus op de tijdlijn is afgebeeld. 
 
 
 
“Deze oudste mensensoort die we kennen kwam uit Afri-
ka. Het was de Australopithecus. Er waren verschillende 
soorten. Ze waren 1,20 meter tot 1,30 meter groot en 
leefden in kleine groepjes. Ze liepen rechtop. Ze aten 
planten en vlees.” 
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Pak Homo Habilis van het zwarte tijdlint en zet hem bovenaan de 
tijdlijn van de mens, boven de plaats waar Homo Habilis op de 
tijdlijn is afgebeeld. 
 
 
 
 
“Dit is Homo Habilis. Dat betekent de handige mens. Hij 
leefde ook in Afrika, op de savannen. De duim van zijn hand 
zat tegenover zijn andere vingers. Daarom kon hij zijn hand 
gebruiken om er iets mee vast te pakken. Dat was handig, 
bij voorbeeld om gereedschap te maken. De mannen waren 
1,30 meter groot en de vrouwen 1,00 meter” 
 
 
 
Pak Homo Erectus van het zwarte tijdlint en zet hem bovenaan de 
tijdlijn van de mens, boven de plaats waar Homo Erectus op de 
tijdlijn is afgebeeld. 
 
 
 
 
“Dit is Homo Erectus. Dat betekent rechtoplopende mens. 
Het zijn de eerste mensen die van ook van Afrika naar Azië 
gingen. We vinden hun resten bij voorbeeld op Java en in 
China. Homo Erectus was groot: de man werd 1,80 meter en 
de vrouw 1,60 meter. Homo Erectus kende het gebruik van 
vuur.” 
 
Pak Homo Neanderthalensis  van het zwarte tijdlint en zet hem 

bovenaan de tijdlijn van de mens, boven de plaats waar Homo Ne-
anderthalensis op de tijdlijn is afgebeeld. 
 
 
“Dit is Homo Neanderthalensis. De wijze man uit het Nean-
derthal  in Duitsland, waarvan de eerste resten in 1856 ge-
vonden werden. Je vindt hun resten ook in Engeland en 

Frankrijk. Ze horen bij de ‘wetende mensen’ die we 
Homo Sapiens noemen. Oorspronkelijk kwamen ze ook 
uit Afrika. Ze leefden vanaf 200 000 tot 300 000 jaar 
geleden in Europa. Het was er toen koud maar gelukkig 
konden ze kleren maken. Door de kou waren er niet 
veel planten. Dus aten ze voornamelijk vlees, bij voor-
beeld van beren” 
“Het laatste stukje van de tijdlijn van de mens is het 
Holoceen. Omdat het maar zo klein is hebben we dit 
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een stukje opgerekt om er wat plaatjes van te kunnen laten zien.” 
 
“De mensen uit deze tijd horen ook bij de wetende mensen. Homo Sa-
piens dus. We noemen ze Cro-Magnonmensen. Ik heb hier een figuurtje 

van een Cro-Magnonmens. Maar dat is extra. Het 
hoort niet bij het zwarte tijdlint. Ik zet het, net als de 
andere figuurtjes bovenaan de tijdlijn.” 
 
“Cro-Magnonmensen leefden vanaf 40 000 jaar gele-
den in West-Europa. Net als de Neanderthaler komt 
hij uit Afrika. Ze zijn tijdgenoten. Maar de Cro-
Magnonmens leeft eigenlijk nog steeds. Ze maakten 
mooie kunst. In Frankrijk zijn grotten in de Dordogne 
bij Lascaux waar mooie grotwandschilderingen te 
zien zijn die ze gemaakt hebben.” 
 

 
 

 

 

 

Stier op muur van een grot in Lascaux 
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De middenbouw aanbiedingen 

#2. Meer gedetailleerde aanbieding 

De verschillende soorten mensen 

 
“We gaan de verschillende soorten mensen op de tijdlijn van de mens eens 
wat beter bestuderen. Daarvoor gebruiken we de kaart van de Behoeften 
van de Mens.” 

 

 
 
“Je ziet dat alle mensen, de oudste mensen en de mensen van vandaag, 
bepaalde behoeften hebben. Dan kunnen behoeften aan eten, kleding, een 
woonplaats, vervoer en zo zijn. Alles bij elkaar noem je dat materiële be-
hoeften. Behoeften aan dingen zou je kunnen zeggen. 
Maar mensen hebben ook andere behoeften. Ze willen muziek maken. Of 
een boek schrijven. Of hun God vereren. Dat soort behoeften noemen we 
geestelijke behoeften. Behoeften aan gedachten zou je kunnen zeggen. 
Als we nu al die verschillende soorten mensen gaan bestuderen, te begin-
nen bij de Australopithecus, dan zullen we op de kaart van de Behoeften 
van de Mens kijken om te zien of de mensen uit een bepaalde tijd die be-
hoeften al hebben en hoe ze vorm gaven aan die behoeften.” 
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Australopithecus 

 
Wanneer en waar leefden ze? 
 
“3,6 Miljoen jaar geleden leefden er al 
mensen in Tanzania, in Oost-Afrika. In 
1979 werden voetsporen van een gezin 
ontdekt. Er was daar een vulkaan tot uit-
barsting gekomen die een laag as over de 
omgeving gelegd had. Die as was nat ge-
worden en zo leek het wel alsof er een laag 
cement over de aarde lag.” 
 
“De uitbarsting had aan veel dieren het le-
ven gekost. Maar andere hadden het weer 
overleefd. Ze liepen door de natte laag as. 
En toen die later opdroogde bleven de af-
drukken van hun poten bewaard in het 
‘cement’. Je zag er de pootafdrukken van 
bij voorbeeld giraffes en antilopen. Maar 
wat voor ons erg interessant is waren de 
voetafdrukken van een soort apen. Maar 
dan wel apen die rechtop konden lopen. 

Dan kon je zien aan 
de voetafdrukken.” 
 
“We noemen de voet-
afdrukken de Laetoli-
afdrukken. Omdat ze 
bij Laetoli in het 
Noorden van Tanza-
nia gevonden zijn. De 
grootste afdrukken 
zijn van de man. Ach-
ter hem loopt zijn 
vrouw. Ze is kleiner 
dan de man, zoals wel 

vaker het geval is in die tijd. De kleinste 
afdrukken zijn die van een kind, dat aan de 
hand van zijn moeder loopt.” 
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“Maar we rekenen deze primitieve mensen nog niet tot de Australopithe-
cus-soort. We moeten wel in Afrika zijn als we hun resten willen vinden. 
Daarvoor moeten we op diverse plaatsen in Afrika zijn.” 
 

“Dit is de kaart van Afrika. Je kunt er-
op zien in welke landen resten van de 
Australopithecus gevonden zijn.” 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“De ‘Zuidelijke aap’, zo werd hij genoemd, leefde 4,3 – 2 miljoen jaar gele-
den.” 
 
Hoe zagen ze eruit? 
 

“De Australopithecus leek op een chimpansee. Maar hij 
liep rechtop, zoals mensen lopen. Ze waren niet groot. 
De man werd 1,30 meter en de vrouw 1,10 meter. Eerst 
werd alleen een schedel gevonden. Daaraan kon je zien 
dat ze grote tanden en sterke kaken hadden. Die had-
den ze nodig om de taaie plantensoorten te kunnen 
eten die op de savannen groeiden waarop ze woon-
den.” 
 
“Aan de vorm van de schedel kon je zien dat er nog 
maar weinig plaats in was voor hersenen. De hersenen 
van de Australopithecus waren maar half zo groot als 
de hersenen van de mensen van vandaag.” 

 
“In 1974 werd er een heel skelet van een vrouw gevonden. In Ethiopië. De 
ontdekkers noemden haar Lucy, naar een meisje uit een bekend liedje van de 
Beatles uit die tijd. Lucy was 1,10 meter lang.”  
 
 

ZA Zuid-Afrika 
TZ Tanzania 
KE Kenya 
ET Ethiopië 
TD Tsjaad 
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Hoe waren ze gekleed? 
 
“Op de tijdlijn kun je zien dat ze naakt liepen. Ze waren nog niet instaat om 
kleding voor zichzelf te maken.” 
 
Wat aten ze? 
 
“Het waren ‘omnivoren’. Ze aten van alles. We hebben het al gehad over 
hun sterke kaken, waarmee ze taaie planten konden eten. Ze aten ook 
fruit, noten en zaden. En waarschijnlijk ook insecten. Ze hadden nog geen 
wapens om dieren mee te jagen. Als ze vlees aten, dan was dat het vlees 
van dode dieren die ze vonden. We noemen dat aaseters.” 
 
Welke wapens en gereedschap gebruikten ze? 
 
“Ze konden nog geen wapens en gereedschap maken. Ze gebruikten 
hoorns en botten van dieren die ze vonden als gereedschap. Op de tijdlijn 
zie je hoe ze stenen als wapens gebruikten.” 
 
Hoe verplaatsten ze zich? 
 
“Ze konden alleen maar van de ene plaats naar de andere gaan door erheen 
te lopen. Ze hadden geen wagens en maakten geen gebruik van dieren om 
op te rijden.” 
 
Hoe woonden ze ? 
 
“Ze klommen in bomen om zich te verstoppen voor roofdieren. Ze over-
nachtten ook in bomen, waarin ze een soort nesten bouwden. Ze leefden 
bij elkaar in groepen van ongeveer 30 personen.” 
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Homo Habilis 
 

 

 
  
                                                                                                    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homo Habilis was between 1.20 and 1.30 
metres tall, and his head was much bigger 
than that of Australopithecus, who lived in 
the same era. His brain was almost double 
the size 

Skull of Homo Habilis 
( the first known hu-
man being ) 

Stones are a universal tool for Homo 
Habilis. They can do anything with 
them: defend themselves, hunt or break 
open the  shells ofcoconuts found on the 
beach to give milk tot their children. 

Homo Habilis developed a whole 
series of simple tools made out of 
stone, but probably also out of wood, 
bones or teeth: the first hand-axe and 
scraper. 

Homo Habilis  
[capable man, he was capable of developing into a hu-
man being.] 
 
They walked upright and the way in which they walked 
was similar to the way we walk today. 
Their hands were shaped like our hands today, with 
thumbs that were ‘opposable’ to the other fingers. 
This meant that their hands were very supple. 
They could use their hands to make tools. 
They ‘mass produces’ tools; they all looked the same. 
They were probably an intermediate link between 
Australopithecus and Homo Erectus. 
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Wanneer en waar leefden ze ? 
 
“Homo Habilis betekent de handige mens. Hij woonde in Zuid en Oost- 
Afrika. Tussen 2,2 en 1,6 miljoen jaar geleden. Ze woonden op savannes. 
We hebben maar weinig resten van ze teruggevonden.” 
 
Hoe zagen ze eruit ? 
 

“Ze waren kleiner dan de mensen tegenwoor-
dig zijn. Tussen  de 1,20 en 1,55 meter lang. Ze 
wogen ongeveer 37 kilo.” 
 
“Als je naar hun schedel kijkt, dan zie je dat er 
veel plaats is voor hersens. Hun tanden en ka-
ken zijn kleiner dan die van de Australopithe-
cus.” 
 
“Een groot voordeel voor Homo Habilis was dat 
hij zijn duim kon bewegen ten opzichte van de 
rest van zijn vingers. Zo kon hij makkelijk iets 

vastpakken, net als wij. Tegenwoordig denken we dat er ook al een 
Australopithecus was die dat kon.” 

 
Links de hand van 
een Australopithecus 
en daarnaast die van 
Homo Habilis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe waren ze gekleed ? 
 
“Op de tijdlijn zie je dat Homo Habilis nog geen kleding droeg.” 
 
Wat aten ze ? 
 
“Ze gingen samen op jacht op de Afrikaanse savannen. Ze zochten naar ka-
davers van dieren die achtergelaten waren door roofdieren. Daar aten ze 
dan de laatste restjes vlees van. En uit de beenderen haalden ze het voed-
zame beenmerg. Dat was erg voedzaam.” 
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“Verder aten ze vruchten en groente die ze op de savannen vonden. Het 
waren nog geen boeren die eten verbouwden.” 
 
Welke wapens en gereedschap gebruikten ze ? 
 
“Op de tijdlijn zie je hoe ze stenen konden bewerken. Dat werden vuistbij-
len en schrapers. Met de vuistbijlen braken ze de beenderen van de aasdie-
ren om beenmerg eruit te kunnen halen. Met de schrapers schraapten ze de 
restjes vlees van de botten van het aasdier. Behalve van steen maakten ze 
waarschijnlijk ook gereedschap van hout, tanden en botten.” 
 
“We hebben hun werktuigen teruggevonden in Tanzania en Kenya.” 
 
Hoe verplaatsten ze zich ? 
 
“Ook voor de Homo Habilis was lopen de enige manier om zich te verplaat-
sen.” 
 
Hoe woonden ze ? 
 
“Homo Habilis leefde in groepen op de savannen. In die groepen konden ze 
goed samenwerken, want ze konden een beetje met elkaar praten.” 
 
“We denken dat ze hutten konden bouwen om in te wonen.” 
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Homo Erectus 
 

 
 
 
Wanneer en waar leefden ze ?  

 
“Homo Erectus betekent de rechtop lopende mens. Dat deden de 
Australopithecus en Homo Habilis ook. Maar Homo Erectus liep beter, meer 
rechtop. Hij kon daardoor beter lange stukken lopen. En dat deed hij ook.” 

 
“Voor het eerst verlaat een mensensoort het wereld-
deel Afrika. Op het kaartje kun je zien dat hij eerst 
van het Zuiden van Afrika naar het Noorden liep. 
Daarna zie je Homo Erectus ook in Europa (Heidel-
bergmens in Duitsland) China (Pekingmens in China) 
en Indonesië (Javamens op Java).” 
 
“De rechtop lopende mens leefde van 1,9 miljoen 
jaar geleden tot 400 000 jaar geleden. Gedeeltelijk 
dus in dezelfde tijd als Homo Habilis. Maar die verliet 
Afrika niet.” 
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“Het figuurtje van Homo Erectus dat ik jullie laat zien toont waarom hij wel 
uit Afrika kon vertrekken. Hij kende het gebruik van vuur. Daardoor kon hij 
zich beter beschermen tegen de kou. En tegen wilde dieren die hij tegen-
kwam als hij reisde. Die waren bang voor het vuur. Als ze ’s nachts een 
vuurtje lieten branden, dan konden ze slapen in grotten die anders door de 
holenleeuw of de holenbeer bevolkt werden.”  
 
“En ze konden er vlees mee roosteren. Dat werd zo beter verteerbaar. En 
daar werden ze sterker van. En dus konden ze beter lange stukken lopen.” 
 
Hoe zagen ze eruit ?  

 
“Als je hun schedel bekijkt op de tijdlijn, dan zie je dat en nog meer plaats 
in was voor hersens. De vorm van de schedel laat ons zien dat ze een uit-
stekende neus hadden in plaats van een platte neus.” 
 
“Ze waren groot. De mannen werden gemiddeld 1,80 meter lang en wogen 
63 kilo. De vrouwen werden gemiddeld 1,55 meter lang en wogen 52 kilo.” 
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Hoe waren ze gekleed ? 
 

“Op veel plaatjes wordt Homo Erectus 
naakt afgebeeld. Maar het figuurtje 
met de brandende tak in zijn hand 
waar we zojuist naar keken heeft een 
soort van korte broek van dierenhuid 
aan.  Net als bij de mensen op het 
plaatje hiernaast. Daar zie je ze ook 
met korte broeken.” 
 
 
 
 

Wat aten ze ?  
 
“Het waren alleseters. Omnivoren dus. Maar het liefst aten ze vlees, dat ze 
op een vuurtje roosterden.” 
 
Welke wapens en gereedschap gebruikten ze ?  
 

 “Homo Erectus maakte betere werktuigen dan 
zijn voorgangers. Ze bewerkten stenen die ze 
vonden tot ‘traanvormige’ vuistbijlen, door er 
stukken af te hakken. Op de plaatjes op de 
tijdlijn van de mens kun je zien dat ze voor de 
jacht ook speren van hout maakten, waar ze 
van die scherpe stenen aan vastmaakten.” 

 
Hoe verplaatsten ze zich ? 
 
“Homo Erectus legde enorme afstanden af. Maar zonder gebruik te maken 
van wagens en tam gemaakte dieren. Alle afstanden werden gelopen.”  
 
Hoe woonden ze ? 
 
“Ze woonden in groepen in grotten.” 
 
“Ze waren op elkaar aangewezen als ze op jacht gingen. Samen konden ze 
grote dieren vangen zoals je hier ziet op de tijdlijn. Ze hebben een val ge-
maakt en daar is de mammoet in gelopen. Nu gaan ze hem samen te lijf 
met hun speren.”  
“Mensen kunnen hun eten achterna lopen. Ze trekken weg als de planten 
die ergens groeien opraken. En als de kuddes beren, mammoeten of neus-
hoorns verder trekken dan lopen ze er achteraan. Dat noem je nomaden.” 
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 “Andere soorten mensen blijven op een vaste 
plaats wonen. Ze bouwen er een boerderijtje, 
verbouwen er gewassen en houden er dieren. 
Die hebben ze getemd. Zo kunnen ze ook voor 
de ouderen zorgen, die niet meer lang kunnen 
lopen.” 
 
“Homo Erectus deed iets ertussen in. Hij trok 
van plaats naar plaats en was dus een nomade. 
Maar was hij eenmaal in een bepaald gebied 
dan trok hij wel met de dieren waarop hij jaag-
de mee, maar kwam dan wel steeds terug op 
vaste plaatsen waar hij al eerder geweest was.”  
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Homo Sapiens  
 

“Homo Sapiens is de wetende mens. Hij leefde het kortst geleden. Al is 200 
000 jaar geleden natuurlijk nog een lange tijd. Hij lijkt ook het meest op 
mensen zoals wij. Hoe hij eruit ziet en hoe hij zich gedraagt. Op de tijdlijn 
van de mens zijn twee soorten van die wetende mensen getekend. De Ne-
anderthalers (Homo Neanderthalensis) en de Cro-Magnonmensen.”  
 

Homo Neanderthalensis 
 

 
 
 

 

                

 
 

There is evidence that bears 
were kept in special caves as 
domestic animals. 
However they were also 
hunted: it was essential for 
man to have fat, meat and 
pels. 

Neanderthals were the first living 
being of whom we know with 
certainty that they buried at least 
some of the dead.Burial is the 
oldest human religious rite that we 
know of .Jewelry and flowers 
were put in people’s graves with 
them. They believed in a life after 
death. Homo Sapiens Early Man 

(man endowed with reason) 
They lived near Stuttgart 
but also in England and 
France. 
They included Neanderthal 
man and Steinhem man. 

Skul of Homo Sapiens 
(modern man) 

Neanderthals were well adapted to life in a cold 
climate. 
Their way of life was probably similar tot hat of 
many inuits. 
They probably lived in large family groups. Every 
family member was assigned particular tasks. 
Neanderthals were probably the first people to 
wear cloths all the time to protect them from the 
cold. These cloths were made out of animal skins. 
Neanderthals were able to make many stone wea-
pons and tools. 
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Wanneer en waar leefden ze? 
 

“Homo Neanderthalensis leefde 
van 220 000 – 27000 jaar gele-
den. We zullen hem in het ver-
volg de Neanderthaler noemen. 
Ze hadden zich verspreid over 
Europa en daarbuiten. In Europa 
in Duitsland, Frankrijk en Enge-
land. Op het kaartje kun je zien 
waar ze precies woonden.” 

 
Hoe zagen ze eruit ?  
 

“Het zijn onze directe voorouders. Dus daarom lij-
ken ze nogal op ons. Ze waren wat zwaarder ge-
bouwd dan mensen tegenwoordig zijn. En iets klei-
ner. De vrouwen waren gemiddeld 1,50 meter lang 
en de mannen 1,60 meter. Ze hadden iets meer her-
sens dan wij tegenwoordig hebben.” 
 
“Het was in de tijd waarin de Neanderthalers leef-
den heel wat kouder dan tegenwoordig. Er waren 
IJstijden toen ze leefden. Dan was het bas koud. Ze 
overleefden twee van deze heel koude periodes.” 
 
 

 
 
 
 

Some of the homes of Neanderthal man con-
sisted of animal skins on a framework of bran-
ches or mammoth bones. 
The exterior was weighted down with more 
mammoth bones. 

Approx. 40 000years ago. 
 
Cro-Magnon man (modern man) 
 
Cro-Magnon man lived in various parts is Europe at the same time 
during the last Ice Age. 
Since reason governed his behaviour even more than it did of early 
man, he was also known as Homo Sapiens Sapiens. 
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Hoe waren ze gekleed ? 
 
“Op de tijdlijn zie je dat ze soms maar weinig kleren droegen. Maar tijdens 
een IJstijd kon dat natuurlijk niet altijd. Ze konden warme kleren maken 
van de huiden van dieren waarop ze jaagden. Rechts op de tijdlijn dragen 
ze die kleren van dierenhuiden.” 
 
Wat aten ze ?  
 
“Het waren jagers, die in groepen op grote planteneters jaagden. Op oeros-
sen, wisenten en rendieren bij voorbeeld.” 

 
“Jagen was gevaarlijk. Je kon er lelijk gewond bij raken. Dat zien we ook 
aan skeletten van mensen uit die tijd die we vinden. Maar we zien ook aan 
die verwondingen dat de verwonde mensen weer beter werden en erna 
doorleefden. Dat betekent dat de Neanderthalers erkaar verzorgden.” 
 
Welke wapens en gereedschap gebruikten ze ?  
 

“Ze maakten vuistbijlen en schrapers van vuur-
steen. Ze gaven het stuk vuursteen de goede 
vorm door er stukken af te slaan.” 
 
“Jagers jaagden met speren. De Neanderthalers 
verwarmden boomschors met vuur. Zo ontstond 
er lijm, waarmee ze speerpunten van vuursteen 
aan de stok konden vastmaken.” 
 

Hoe verplaatsten ze zich ? 
 
“Ze verplaatsten zich door te lopen.” 
 
Hoe woonden ze ? 
 
“Ze woonden in grote groepen in grotten. Iedereen had daar zijn eigen 
taak. Op de tijdlijn zie je dat ze met verschillend werk bezig zijn.” 
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“Ze maakten ook hutten van dierenhuiden. 
Die spanden ze over een soort tentstokken, 
waarvoor ze de botten en slagtanden van 
mammoeten gebruikten. Maar ook boom-
takken. Als haringen gebruikten ze dan 
weer mammoetbotten om de dierenhuiden 
op hun plaats te houden.” 
 

“Neanderthalers waren mensen die op dezelfde plaats bleven wonen.” 
 
Wat weten we van hun kunst ? 

 
“In Spanje vind je de grotten van Nerja. Nerja ligt ten Zui-
den van Granada aan de Middellandse Zee. Aan die kust 
vind je die grotten waarin Neanderthalers woonden. In het 
water van de zee moeten ze op zeehonden gejaagd heb-
ben. En die zeehonden hebben ze op de wand van hun 
grotten getekend.” 
 
 

 
Wat weten we van hun gebruiken en godsdienst ? 

 
“Neanderthalers begroeven hun doden. Of 
tenminste sommige doden. Ze werden op 
hun zij gelegd in het veld of in een grot. En 
bedekt met grond en soms ook beenderen 
van een mammoet.” 
 
“Dat moet haast wel betekenen dat ze in 
een leven na de dood geloofden. In een 
graf in Irak hebben we ‘bijgiften’  gevon-
den. Dingen die aan de doden werden 
meegegeven voor het leven na de dood. In 
dat graf in Irak waren het planten: 

 
 
1. Kruiskruid 
2. Korenbloem 
3. Vingerhoedskruid 
4. Blauw druifje 
 
 
 
 
Allemaal planten die we tegenwoordig nog langs de weg of in onze tuin 
kunnen vinden.” 
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Homo Sapiens  
 

Cro-Magnonmensen 
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Waar en wanneer leefden ze ? 
 

“De Cro-Magnonmens leefde 
ongeveer 40 000 jaar geleden 
in Frankrijk. In de Dordogne. 
De bekendste vindplaats van 
resten is Lascaux. Je vindt 
daar grotten met wandschil-
deringen die ze gemaakt heb-
ben.” 
 
“Cro-Magnonmensen zijn ge-
noemd naar de plaats waar 
voor het eerst hun resten ge-
vonden zijn. Cro Magnon was 
een rots in de plaats Les Ey-
zies in de Dordogne” 
 
“Cro-Magnonmensen leefden 
in dezelfde tijd als de laatste 

vertegenwoordigers van de Neanderthalers. Maar die stierven al vrij spoe-
dig uit, terwijl de Cro-Magnonmensen bleven leven. Ze zijn onze directe 
voorvaderen.” 
 
“Ook deze mensen verspreidden zich vanuit Afrika. Eerst trokken ze naar 
Noord-Afrika. Daarna naar het Midden-Oosten. En zo kwamen ze tenslotte 
in Europa terecht.” 
 

 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Hoe zagen ze eruit ? 
 

“Ze waren tengerder dan de Neanderthalers. Maar wel 
langer. 1,75 tot 1,80 meter. Hun skelet leek heel erg op 
het skelet van mensen uit onze tijd.” 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe waren ze gekleed ? 
 

“Hier boven op de 
tijdlijn zie je dat de 
Cro-Magnonmens 
naalden kon maken 
van botten. Er zat een 
oog in die naalden. 
Daarmee konden ze 
hun kleren naaien.” 
 
“Hun kleren maakten 
ze van dierenhuiden, 
die ze met die naal-
den aan elkaar naai-
den. We denken dat 
ze ook stoffen konden 
weven. Bij voorbeeld 
van gras.” 

 
“Ze droegen juwelen die ze maakten van schelpen, tanden van dieren, ve-
ren en botjes.” 
 
Wat aten ze ? 
 
“Het waren jagers. Ze jaagden in groepen, bij voorbeeld op rendieren, wol-
harige mammoeten en wolharige neushoorns. Maar het waren niet alleen 
jagers meer. Ze konden ook voedsel verbouwen en ze temden wilde dieren, 
om ze als huisdier te houden. Bij voorbeeld geiten, waarvan ze het vlees 
aten. Maar ze gebruikten ook de melk. Verder hielden ze varkens en kip-
pen.” 
 
“Cro-Magnonmensen waren geen nomaden meer. Ze woonden op een vas-
te plaats.” 
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Welke wapens en gereedschappen gebruikten ze ? 
 

“Een grote vooruitgang was dat ze hun spe-
ren beter konden werpen door gebruik te 
maken van een atlatl.” 
 
“Ze konden scherpere messen van steen 
maken.” 

 
“En behalve de naalden, waarover we al spraken, hadden ze ook vishaken.” 
 
Hoe verplaatsten ze zich ? 
 
“Ook de Cro-Magnonmens verplaatste zich door te lopen.” 
 
Hoe woonden ze ? 
 
“Ze woonden op een vaste plaats. In grote groepen. Er waren een soort re-
gels waaraan de leden van de groep zich moesten houden. De groep had 
een leider. Soms werd degene die het best kon vechten de baas. Soms 
volgde de zoon de vader op als leider. Dat noem je erfopvolging.” 
 
“Je begrijpt dat je goed met elkaar moet kunnen praten om dit allemaal te 
kunnen regelen in de groep.” 
 
“Ze hadden een bepaald geloof. Daar hoorden geestelijke leiders bij; pries-
ters.” 
 
“Ze woonden in grotten. Maar ook wel in hutten die ze maakten van bomen 
en stenen.” 
 
Wat weten we van hun kunst ? 

 
“We hebben het al gehad over hun sieraden.” 
 
“Cro-Magnonmensen zijn vooral bekend om 
hun prachtige grotschilderingen. Op de tijdlijn 
zie je hoe een man daarmee bezig is. In werke-
lijkheid waren die grotten heel wat moeilijker 
te vinden dan op de tijdlijn staat.”  
 
“Op het kaartje zie je het dal van de Vézère in 
de landstreek De Dordogne in Frankrijk. Bene-
den in het midden zie je de rots Cro-Magnon en 
rechts boven de plaats waar de grot van Las-
caux zich bevindt.” 
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“De grotschilderingen zijn 15 000 tot 10 000 jaar geleden gemaakt. Je 
vindt dit soort schilderingen ook in andere grotten. Bij voorbeeld in Altami-
ra in Spanje.” 

 

 

 
“Er worden verschillende dieren afgebeeld. Bij voorbeeld bizons, herten, 
runderen, paarden, en rendieren.” 
 

“We weten niet waarom de mensen die te-
keningen maakten. Ze vonden het – denken 
we – leuk werk. Daarnaast kan het zijn dat 
ze op die manier hun angst voor die dieren 
de baas probeerden te worden. Het kan ook 
zijn dat ze voordat ze op jacht gingen be-
paalde rituelen uitvoerden en dat die teke-
ningen daarbij hoorden.” 
 
 
 

“Het is wel opmerkelijk dat je geen afbeeldingen van 
mensen ziet. Ze konden wel mensen maken. De kunste-
naar bovenaan de tijdlijn werkt aan een beeldje van een 
vrouw. We noemen dit Venusbeeldjes, naar de latere 
Romeinse godin Venus. Die beeldjes zullen ook wel een 
rituele, godsdienstige betekenis gehad hebben.” 
 
 
 
 
 
 
Wat weten we van hun gebruiken en godsdienst ? 
 
“We hebben al gesproken over het uitvoeren van rituelen. Het zijn hande-
lingen die je uitvoert bij een bepaalde gelegenheid. Vaak hebben die han-
delingen te maken met godsdienst. En godsdienst heeft weer vaak te ma-
ken met hoe de mensen denken dat het leven na hun dood eruit zal zien.” 
 
 

Os 

Bizon     Herten    Paard 
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“Op de tijdlijn zie je rechtsonder een soort van gebouwtje van stenen 
staan. Uit de tekst bij dat gebouwtje blijkt dat het een dolmen is. In Neder-
land noemen we het hunebedden . Het zijn heilige graven waarin mensen 
begraven werden met oog op hun leven na de dood.” 
 
“Je vindt die dolmens of hunebedden in heel Europa. Ze zijn gebouwd in de 
tijd waarin de Cro-Magnonmensen leefden.” 
 

 
 
“Andere overblijfselen uit die tijd, die ons aan godsdienst doen denken zijn 
de menhirs. Het zijn rechtopstaande stenen die in velden bij elkaar staan. 
Hier in het Franse Carnac in de landstreek Bretagne. Maar je vindt ze ook 
op andere plaatsen in Europa.” 
 

 
 
Sommige plaatjes die je in boeken of op het internet vindt suggereren dat de be-
schreven mensensoorten allemaal na elkaar leefden op de aarde. Gedeeltelijk is dat 
ook zo. Maar de grafiek hierboven laat zien dat ook veel van de beschreven soorten 
naast elkaar leefden. Neanderthalers leefden in dezelfde tijd als de Cro-
Magnonmensen bij voorbeeld. Zoals we al weten uit de geromantiseerde boeken van 
Jean Auel, de Aardkinderen, is Ayla een Neanderthalermeisje, dat door Cro-
Magnonmensen wordt opgevoed. Jean Auel schrijft een roman. Maar ze baseert zich 
op ‘echte’ feiten, ontleend aan de wetenschap.  
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Verwerking 
 
 
Kinderen die eenvoudige hoofdzaken op het gebied van de geschiedenis van de 
mensheid in de lessen over de tijdlijn van de mens hebben vernomen, willen zich vaak 
door zelfstudie verder in details verdiepen. In het documentatiecentrum van de school 
of in de groepsbibliotheek zullen ze dan ook boeken met eenvoudige en meer inge-
wikkelde informatie moeten kunnen vinden. En ze kunnen zoeken naar informatie op 
het internet. 
 
Boeken zijn slechts gedurende een beperkte tijd verkrijgbaar. Daarom is het niet goed 
mogelijk om hier een lijst te geven met aanbevolen boeken. Die zou te snel veroude-
ren. 
 
De verhalen over de verschillende soorten mensen worden in algemene lessen aan de 
groep gegeven. Bij voorbeeld elke week een les. Als verwerking kan ook een eigen 
geschiedenisboek gemaakt worden waarin de kinderen de algemene les in eigen 
woorden navertellen en er hun eigen gevonden details aan toevoegen. Ze kunnen een 
file aanmaken op de tekstverwerker van de groepen tenslotte het zelf geschreven 
boek uitprinten. 
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#3. De bovenbouw aanbieding 

De onderbouw is de tijd waarin de zintuigen centraal staan bij de verwerving van 
kennis. In de middenbouw het geheugen. Daarom hebben we de feiten die samen-
hangen met de tijdlijn van de mens aangeboden in de middenbouw. Het zijn veel fei-
ten, maar het kind is gevoelig voor het opnemen ervan. 
  
In de bovenbouw prevaleert het vermogen tot redeneren. Het gaat dan om samen-
hangen die geconstateerd worden op basis van de geleerde feiten. En ook om de 
conclusie, die leidt tot de formulering van de kosmische taak van de mens op de aar-
de. Deze conclusie is van morele aard. 
  
Zowel in de middenbouw als in de bovenbouw is er sprake van de aanbieding van de 
tijdlijn van de mens; alleen de inhouden die ermee worden aangeboden verschillen en 
zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 
  

3.1 De betekenis van het verschijnen van de mens op de aarde 

  
Materiaal :     
                    
                   agwerken en internet 
  
“Laten we nog eens naar de tijdlijn van het leven en de tijdlijn van de mens 
kijken om de verschillen te ontdekken die er tussen dieren en mensen zijn. 
  
De mens maakt natuurlijk deel uit van het dierenrijk : 
                    
                   1. Hij is een gewerveld dier 
                   2. Hij is een zoogdier 
                   3. Hij is een mens 
  
In de ontwikkeling van het leven heeft elke nieuwe diersoort die ontstond 
iets nieuws toegevoegd aan het reeds bestaande. Hier zie je de protozoa, 
die maar uit een cel bestonden. En hier de sponzen, die uit meerdere cellen 
bestonden. Daarna zijn de cellen zich steeds meer gaan specialiseren en 
werden de dieren steeds ingewikkelder van samenstelling.” 
  
“De mensen hebben dit allemaal van de dieren gekregen: Hun spijsverte-
ringsstelsel, hun ademhaling, enz. Maar wat hebben ze zelf voor nieuws 
gebracht, dat er voor hun nog niet was?” 
  
“In lichamelijk opzicht niet veel, want de mens is veel zwakker dan een 
groot aantal diersoorten. Wat de mens bracht was intelligentie. Nu zijn die-
ren ook wel intelligent, maar de intelligentie van de mens is anders: hij 
weet dat hij iets weet. En dat is bij dieren niet het geval. Daarin verschilt 
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het dier dus van de mens. De mens kan nadenken over wat hij weet, en het 
dier kan dit niet.” 
  
“Verder is het nieuwe aan de mens dat hij rechtop loopt. Daardoor konden 
zijn handen zich apart van zijn voeten ontwikkelen en kon de mens zijn 
handen gebruiken om er alles mee te maken wat hij nodig had.” 
  
“En ten derde heeft de mens de taal. Dieren maken geluiden om elkaar iets 
duidelijk te maken. Maar mensen kunnen door middel van geschreven taal 
hun gedachten ook aan mensen doorgeven die later dan zijzelf zullen le-
ven. Zo kunnen mensen alles wat ze ontdekt hebben aan de volgende ge-
neratie doorgeven. Niets gaat meer verloren.” 
  
“Mensen hebben ook verbeeldingskracht. Hiermee kunnen ze zich dingen 
voorstellen. Zo kan ik jullie vertellen dat de aarde om zijn as draait en een 
baan om de zon beschrijft. Dat kun je niet zien, maar als ik het je vertel kun 
je het je voorstellen.” 
  
“En tenslotte kunnen mensen kiezen. Ze kunnen zelf beslissen of ze iets 
wel of niet zullen gaan doen. Ze kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Dat 
is hun eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid hebben kin-
deren ook. Kun je me hiervan eens een paar voorbeelden geven ?” 
 

Verwerking 
  
Kinderen kunnen nu zelf studies ondernemen die aangeven wat mensen voor hen 
hebben ontdekt en wat anderen daaraan hebben toegevoegd tot het uiteindelijk de 
vorm kreeg zoals wij die nu kennen. 
  
Mogelijke studies zijn : 
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# 4. De tijdlijn van de culturen 

4.1 Samenleving en beschaving  

“Veel dieren op de aarde vormen een samenleving. Denk maar aan de mie-
ren of de bijen. Aan de bevers of aan olifanten. Ze leven allemaal met el-
kaar en vormen een samenleving. Dieren zoeken elkaars gezelschap om 
samen beter instaat te zijn om te overleven.” 
  
“Mensen wonen ook samen. De manier waarop mensen samenwonen noe-
men we een beschaving. Dat noemen we zo omdat mensen naast behoef-
ten voor zijn lichaam ook behoeften voor zijn geest kent.”  

4.2 De culturen  

Het materiaal voor het bestuderen van de verschillende grote beschavingen is de tijd-
lijn van de culturen. Hierop zijn de culturen aangegeven van 3500 voor Christus tot 
500 na Christus. Toen de nomaden zich op vaste plaatsen vestigden ontstonden daar 
beschavingen van een bepaald soort. De tijdlijn van de culturen laat deze beschavin-
gen zien: 
 
3500 v Chr. Sumeriërs [Soemeriërs](Irak) 2300 v Chr. 
3300 v Chr. Opper Egyptisch Koninkrijk  2450 v Chr. 
2400 v Chr. Kreta     1600 v Chr. 
2450 v Chr. Midden Egyptisch Koninkrijk 1750 v Chr. 
2300 v Chr. Babylonische Rijk   1200 v Chr. 
2200 v Chr. Joodse Rijk      750 v Chr. 
2000 v Chr. Phoeniciërs (Libanon)     650 v Chr. 
1600 v Chr. Mycene (Griekenland –Korinthe) 1100 v Chr.   
1550 v Chr. Lager Egyptisch Koninkrijk    550 v Chr. Perzië verovert Egypte. 
1200 v Chr. Assyrië (Mesopotamië – Irak)   650 v Chr.  
1100 v Chr. Griekenland      150 v Chr. 
  750 v Chr. Perzische Rijk      350 v Chr.  
  750 v Chr. Romeinse Rijk     400 n Chr. 
  650 v Chr. Babylonische Rijk      550 v Chr. 
  (Vruchtbare Sikkel tussen Middellandse Zee en Perzische Golf) 
 

Al deze beschavingen liggen om de Middellandse Zee en hadden grote invloed op de 
latere Europese beschaving. Ze komen als het ware voort uit de beschavingen van de 
mensen die we op de tijdlijn van de mens besproken hebben. Want de mensensoor-
ten die oorspronkelijk uit Afrika kwamen trokken eerst naar de Noordkust van dat we-
relddeel en vervolgens naar het Oosten (Azië) of het Westen (Europa). 
 
Van de tijdlijn van de culturen kun je een exemplaar bestellen bij Fred Kelpin. 
(fred@kelpin.nl) Op de volgende bladzijde is de tijdlijn van de culturen in drie gedeel-
ten weergegeven. 
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De oudste beschaving op de tijdlijn van de culturen is die van de Sumeriërs. Je schrijft dit 
ook wel als Soemeriërs. Als voorbeeld voor de latere zelfstandige bestudering door een kind 
of een groepje kinderen wordt deze cultuur gezamenlijk met de groep besproken en in een 
tekst verwerkt. De kaart van de fundamentele behoeften van de mens is ook hier uitgangs-
punt voor de gezamenlijke bestudering. 
 

De Sumeriërs 
 

Waar en wanneer leefden ze ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“De Sumeriërs leefden in een land dat we tegenwoordig Irak noemen. Door 
dat land stromen twee grote rivieren: de Eufraat en de Tigris naar de Perzi-
sche Golf. De Landstreek tussen die twee rivieren noemen we Mesopota-
mië. In deze landstreek woonden ze.”    
 
“Ze vormden de oudste beschaving die we kennen. Ze leefden van 3500 – 
2300 jaar voor de geboorte van Christus.” 
“Op de tijdlijn zijn ze aangegeven door een bruine streep. Op de gele 
streep, die 3300 jaar voor Christus begint, is de Egyptische beschaving 
aangegeven en op de oranje streep, die 2400 voor Christus begint, de be-
schaving op het eiland Kreta in de Middellandse Zee.”   
 
“We weten niet waar ze woonden voordat ze zich in Mesopotamië vestig-
den.” 
 

3500

Sumerische 
oorlogswagen

Sumerisch 
schrift

Egyptische tempel Obelisk Hieroglyfen
Piramides
graven van farao’s Zigurrat van Ur

De Babyloniërs overheer-
sen de Sumeriërs en 
veroveren Mesopotamië

Babyloniërs bestudeerden 
de sterren

Phoeniciërs waren zeelui 
en kooplieden

Phoeniciërs

Phoenicisch 
schrift

Joden hebben 
maar een god

Leeuw van Niniveh

De Assyriërs volgen de Babyloniërs op
Griekse vazen

Homerus

Stichting Chartago Perzië verovert 
Egypte

Parthenon Romeinse galei Julius Caesar     Augustus Collosseum Aquaduct

Gouden Eeuw van Griekenland
Toneel
Poëzie
Filosofi e
Wiskunde
Geneeskunde

Gouden Eeuw van 
het Romeinse keizerrijk

Alexander de Grote 
verovert Perzië

Vernietiging van 
Chartago

Geboorte van 
Christus

Stichting van Rome
Romulus en Remus

De zeven koningen
753 - 716 Romulus
716 - 673 Numa Pompilus
673 - 641 Tullus Hostilius
641 - 616 Ancus Martius
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Hoe zagen ze eruit ? 
 

“We hebben afbeeldingen van ze gevonden er daarop 
kun je zien hoe ze eruit zagen. De mensen droegen een-
voudige kleren. De mannen een wikkelrok, die ze om 
zich heen sloegen. De vrouwen hadden een lange doek 
die ze om hun lichaam draaiden. De doeken waren van 
linnen of van wol.” 
 
“Rijke mensen lieten dit zien door de hoofddeksels die 
ze droegen. En door de sieraden. Mannen droegen baar-
den waarin ze krullen maakten.” 
 
“Dit is Gilgamesj, een man uit een heldenverhaal. Aan 
zijn gekrulde baard kun je zien dat hij belangrijk is. Ver-
der zie je zijn lange wikkelrok.”  
 
 

“En hier zie je Sumerische vrouwen. Ze zijn ge-
kleed in witte lappen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke wapens en gereedschappen ge-
bruikten ze ? 
 

“Belangrijk was de uitvinding van het wiel. Ze 
konden nu wagens maken, die door dieren 
voorgetrokken werden. Die wagens werden 
ook gebruikt bij de oorlogen die ze voerden. 
Op de tijdlijn is zo’n wagen getekend. Hij 
werd getrokken door ezels.” 
 
“Het wiel kon je niet alleen gebruiken om er 
wagens mee te laten rijden. Ze lieten er ook 

een draaischijf mee ronddraaien en zo konden ze potten van klei maken.” 
 
“Sumeriërs waren goed in het bewerken van het land. Ze bedachten systemen 
om het land te bevloeien, zodat de gewassen altijd voldoende water kregen. 
Dat noem je irrigatiesystemen.” 
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Wat wisten en konden ze nog meer ? 
 

“De Sumeriërs konden rekenen. Wij tellen tegenwoordig 
meestal van 1 – 10. De Sumeriërs deden dat anders. Ze telden 
tot 12 en tot 60. Dat doen wij soms ook zo. De klok is verdeeld 
in 12 uren. En een uur in 60 minuten. En een minuut in 60 se-
conden.” 
 
 

“Ze kenden ook geometrie. Wij doen ook hier 
dingen nog net als zij. Een cirkel verdelen we 
nog steeds in 360 °, net als de Sumeriërs al 
deden.” 
 
 
 
 

 
 
 “Sumeriërs konden ook 
schrijven.  Maar ze schre-
ven geen klanken, zoals 
wij dat doen, maar spij-
kers. Naast de schuurpa-
pieren letters zie je een 
tablet van klei, waarin 
tekens gekrast zijn. Je 
noemt dat spijkerschrift.” 
 

“Spijkerschrift zijn wigvormige tekens, die in een kleitablet 
gekrast worden. Een aantal van die tekens vormen samen een 
‘spijker’. Zo’n spijker betekent iets, net als bij voorbeeld een 
pictogram op het station.” 
 
 

“Het spijkerschrift werd door handelaren gebruikt voor hun boekhouding. 
Maar je kon er ook verhalen mee schrijven, zoals bij voorbeeld het verhaal 

over Gilgamesj.”  
“Koning Gilgamesj was een tiran die zijn volk on-
derdrukte. Hij kreeg van de goden een vriend, Enk-
idou, met wie hij op reis ging. Samen beleefden ze 
avonturen, versloegen monsters en daagden goden 
uit. Toen Enkidou stierf was de koning heel verdrie-
tig.” 
 
“Het verhaal is teruggevonden op twaalf kleitablet-
ten in spijkerschrift. Het gaat over vriendschap, 
liefde, dood en onsterfelijkheid.” 



38 
 

 
“De Sumeriërs waren goede edelsmeden die dolken en helmen van goud kon-
den maken. Die legden ze soms in met blauwe edelstenen.” 
  
Hoe woonden ze ? 
 

“Sumeriërs leefden in steden. Die steden stonden 
onder leiding van een koning en waren dus eigen-
lijk kleine koninkrijkjes. Soms vormden een aantal 
steden een groep, die onder leiding stond van de 
koning van de belangrijkste stad uit die groep.” 
 
“Een van die steden was Ur. De stad lag aan de 
Eufraat in de buurt van de Perzische Golf. Het 
Noorden van de stad was gewijd aan de maango-
din Nanna. Voor haar was een Ziggurat gebouwd, 
die je op de tijdlijn van de culturen ziet. Een Zig-
gurat was een tempeltoren. Een uit terrassen op-
gebouwde piramide. De bewoners beklommen die 

piramide om de maangodin te vereren.” 
 
“In Ur was de bevolking gespecialiseerd. Verschillende groepen mensen 
hadden verschillende dingen geleerd. Die konden ze heel goed. Maar ze 
waren daardoor wel van elkaar afhankelijk, want niet iedereen kon alles 
meer, zoals daarvoor wel het geval was. Er waren wetten waarin stond wat 
je doen en laten moest. Die wetten hebben we teruggevonden op kleita-
bletten. De stad had een bestuur om die wetten uit te voeren en het voed-
sel over de bewoners te verdelen.”  
 
Wat weten we van hun godsdienst ? 
 
“Ze hadden veel goden. Er waren ook mensen die een beetje mens en een 
beetje god waren. Gilgamesj was bij voorbeeld voor twee derde deel een 
god en voor een derde deel een mens.” 
 

“Godsdiensten zoals het Christendom en de Islam 
hebben een god. Dat zijn betrekkelijk nieuwe 
godsdiensten. Oudere godsdiensten hebben een 
heleboel goden en godinnen. Dat was ook zo met 
de goden van de Sumeriërs. Dat waren er onge-
veer 3000.”  
 
 “Er was een moedergodin. Die heette Mami. Van 
haar dachten de Sumeriërs dat ze de mens uit klei 
geboetseerd had en daarna levend gemaakt had.” 
 
Mami staat links op het plaatje. 
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“Er waren vier hoofdgoden. Anu was de god van de hemel en Ki de god van 
de aarde. Dan was er Enlil de god van de lucht en de stormen. En Enki. Dat 
was de god van het water en de aarde.” 

 
 
Op het blauwe plaatje zie je Anu en Ki. Daarnaast Enlil en rechts Enki. 

 
“En er waren drie luchtgoden. Nanna kennen we al. Voor 
haar was de Ziggurat van Ur gebouwd. Zij was de godin van 
de maan. En Shamash was de god van de zon”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“En dan was er de godin Ishtar. Zij was de godin 
van de hemel, de oorlog en de liefde. Oorlog en 
liefde lijkt een beetje tegelstrijdig. En die tegen-
strijdigheid zat ook in het karakter van de godin. 
Als ze met een man trouwde, dan liep het vaak 
niet goed af met die man. Dumuzi, een schaap-
herder, werd door Ishtar als man gekozen. Kort 
daarna ging hij dood.” 
 
“We hebben al gesproken over Gilgamesj. Ishtar 
nodigt ook hem uit om met haar te trouwen. Hij 
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wist wat er met Dumuzi gebeurd was en had er dus geen zin in. Daar was 
Ishtar erg boos over. Ze vroeg haar vader Anu om de stier van de hemel  
op Gilgamesj af te sturen om hem te doden. Maar Gilgamesj wint het ge-
vecht  en doodt de hemelstier.” 
 

Verwerking 
  
Kinderen kunnen nu zelf studies ondernemen over volken die voorkomen op de tijdlijn 
van de culturen. Ze hebben de gezamenlijk gemaakte studie als voorbeeld voor hun 
eigen onderzoek. Ze kunnen ook in groepjes werken en de taken verdelen. Het is niet 
nodig om alle volken te bestuderen. 
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