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Inleiding
Beste onderwijsgevenden,
Voor u ligt een handreiking welke u kunt gebruiken bij het werken met De
lijnen van het leven.
Een handreiking, géén handleiding. Ik kan en wil u niet vertellen: “Zo moet
het en niet anders.“ De lijnen van het leven zijn een hulpmiddel om tot
inzichten te komen, het hulpmiddel is geen methode. U zult zelf bronnen
moeten raadplegen.
De handreiking zal antwoorden geven op veel vragen, maar De lijnen van
het leven zullen zeker ook vragen bij u en uw kinderen oproepen. Dat is
mijns inziens gelijk ook de kracht van het materiaal: het geeft een overzicht, een raamwerk, het legt uit èn het roept tegelijkertijd vragen op die
motiveren op zoek te gaan naar het mogelijke antwoord.
Het kan ook een keuze worden om anders om te gaan met wat èn hoe wij
kinderen in het onderwijs iets willen (laten) leren: minder de hapklare brokken of de paplepel van de methodes, meer het verzamelen van de juiste ingrediënten om een voedzame en smakelijke maaltijd te bereiden.
De Nederlandse onderwijsvernieuwer Kees Boeke1 schreef al in de vijftiger
jaren de woorden welke we nu als een schitterende beschrijving èn aanbeveling kunnen zien van De lijnen van het leven: “......Wij allen, kinderen
en evenzeer volwassenen zijn geneigd te leven in ons eigen wereldje...... Als
wij dat doen, zullen wij licht kunnen vergeten, hoe uitgestrekt het gebied
van de bestaande werkelijkheid is, dat onze ogen niet direct kunnen zien, en
onze houding kan dan licht bekrompen en chauvinistisch worden. Het is
nodig; dat wij een ruimere blik verkrijgen, zodat wij onszelf kunnen leren
zien in onze betrekkelijke plaatsing in het grote en geheimzinnige heelal
waarin wij zijn geboren en leven. De school bracht ons in aanraking met
verschillende aspecten van het bestaan maar vaak zijn die niet aan elkaar
verbonden, zodat het gevaar niet denkbeeldig is, dat wij een groot aantal

losse beelden verzamelen, zonder dat wij ons realiseren, dat ze alle samen
één groot geheel vormen. Het is daarom belangrijk voor onze opvoeding
als mensen, middelen ter beschikking te hebben die ons een ruimer en aaneengesloten beeld kunnen geven van onze wereld en daarmee een waarlijk
kosmische kijk op het heelal en onze plaats er in, een kosmische oriëntatie
dus.”
De wegen die men kan gaan om een ‘kosmische kijk’ en een ‘kosmische oriëntatie’ te verkrijgen, zullen per onderwijsgevende of per school verschillend zijn. De lijnen van het leven, oftewel de opsomming van vele belangwekkende gebeurtenissen tussen het begin(?) en het heden, zullen de
onderwijsgevende wel de kapstok of het raamwerk bieden dat noodzakelijk
is om een coherent verhaal te kunnen vertellen.
Tenslotte is het verhaal dat De lijnen van het leven vertellen te wonderbaarlijk om onverteld te blijven!
Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze handreiking; ik wens u èn uw
kinderen mooie verhalen toe bij De lijnen van het leven.
Jos Werkhoven
Samensteller en uitgever

______
1-Kees Boeke, Wij in het heelal, het heelal in ons. Uitgeverij Muusses en Meulenhoff, 1959
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De lijnen van het leven®.
tien keer miljard

De lijn van het alles.

tien keer miljoen

De lijn van de mens.

tien keer duizend

De lijn van de cultuur.

tien keer één

De lijn van mijzelf.
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Wat zijn De lijnen van het leven®?
De lijnen van het leven bestaan uit een serie van vier tijdlijnen die een
opsomming geven van vele belangwekkende gebeurtenissen tussen het
begin(?) van het alles en het heden.
Het is een middel dat ons kan helpen zicht te krijgen op ontstaan en ontwikkeling van het al wat zich heeft afgespeeld op onze aarde en daarbuiten.
Elke lijn heeft een lengte van tien meter.
Elke lijn bestaat uit twintig stukken van 50 cm lang en 10 cm hoog, heeft
markeringen om de 10 centimeter, cijferkaarten voor de tijdsaanduiding en
woord- en illustratiekaarten voor de gebeurtenissen.
De vier lijnen zijn:
â De lijn van het Alles
â De lijn van de mens
â De lijn van de cultuur
â De lijn van mijzelf
â De lijn van het Alles
De lijn van het Alles stelt de tien miljard jaar voor tussen het heden en het
begin(???) van alles: de oerknal. Een eerste discussiepunt dient zich al aan:
in wetenschappelijke publicaties komt men cijfers tegen over de leeftijd
van het heelal tussen 8,5 miljard en 18,5 miljard jaar. De meeste wetenschappers houden het op 13,5 miljard jaar. Mijn keuze voor de tien miljard
jaar is geen stellingname tussen de wetenschappers in, maar ingegeven
door de schoonheid die het verkrijgt in samenhang met de andere drie lijnen. Voor de kinderen is het goed om te horen dat we niet altijd alles precies weten. (Zie verder bij ‘eerste aanbieding’)
Op de lijn staan tientallen markeringen uit de natuurkunde, uit de sterrenkunde, uit de geologie en uit de biologie. Het zal voor iedereen een uitzonderlijke verrassing zijn de mens pas tegen te komen op 7 mm (= 7 mil-

joen jaar geleden) van het einde van de tien meter lange lijn! De laatste centimeter van deze lijn (= 10 miljoen jaar) wordt duizendvoudig vergroot
tot:
â De lijn van de mens.
De lijn van de mens stelt de tien miljoen jaar voor tussen het heden en het
begin van de mens op aarde. De lijn begint (10 miljoen jaar geleden) bij de
waarschijnlijke stamvader van de evolutielijn van de mens: de Ramapithecus. De ontwikkeling wordt gevolgd langs de markeringen voor o.a. de
Australopithecus (Lucy), Homo habilis, Homo erectus, Homo présapiens, Homo sapiens neanderthalensis tot de Homo sapiens sapiens, de
recente moderne mens op 4 cm (= 40.000 jaar) van het einde van de lijn.
Belangwekkende ontwikkelingen van de mens worden ook gemarkeerd,
zoals: de ontwikkeling van gereedschappen, het gebruik van vuur, het wonen, emotionele uitingen (zoals begrafenisrituelen), kunstzinnige uitingen, het gebruik van kruidenmedicijnen en van kalenders (o.a. Stonehenge), de eerste handel, het gebruik van keramiek en kleding, de eerste bewoners in ons eigen land enz. enz. tot aan de ontdekking van de landbouw
op één cm afstand van het einde van de lijn.
Naast de markeringen voor de mens, zijn er ook weer vele die de ontwikkeling van met name de zoogdieren volgen, zoals de eerste olifanten, honden,
kamelen, beren, varkens, runderen, apen, enz. enz.
Geologische markeringen zijn er voor o.a.: het ontstaan van de Alpen, de
opdroging van de Middellandse Zee, belangrijke ijstijden, de Tobaexplosie (vulkaan in Indonesië).
De voor de huidige moderne mens zo belangrijke ontwikkeling van de domesticatie van dieren en de ontdekking van de landbouw 10.000 jaar geleden, staan op de tien meter lange lijn van de mens op één centimeter afstand van het einde van de lijn. Deze laatste centimeter (= 10 duizend
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Wat zijn De lijnen van het leven®?
jaar) wordt duizendvoudig vergroot tot:
â De lijn van de cultuur.
De lijn van de cultuur stelt de tienduizend jaar voor tussen het ontstaan
van de landbouw en het heden. De ontdekking van de landbouw en de domesticatie van dieren is bepalend geweest voor een nieuwe fase in de menselijke ontwikkeling. Er ontstonden voor het eerst complexere samenlevingsvormen: steden en staten. Het is de lijn die ons allen welbekend is,
deze is in iedere geschiedenismethode terug te vinden. De lijn van de cultuur volgt echter minder de politieke gebeurtenissen van afzonderlijke culturen, maar meer de startmomenten van ontwikkelingen die bepalend zijn
geweest voor de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Een kleine greep
uit de markeringen: het eerste weven, smelten koper, doorbraak melkkoe,
uitvinding wiel, gebruik schrift, de eerste klassenverschillen en belastingen, eerste oorlogvoering, opkomst van diverse culturen als Egypte, China,
Griekenland, Rome, Maya, Hunnen en Arabieren, opkomst religie, gebruik

waterkracht, papier en draaiploeg, eerste drukwerk, kompas, ernstige epidemieën. slavenhandel, eerste telescoop, opkomst liberalisme en Marxisme, telefoon, antibiotica enz. enz.
De laatste centimeter van de lijn (= 10 jaar) wordt duizendvoudig vergroot tot:
â De lijn van mijzelf.
De lijn van mijzelf stelt de tien jaren voor van de leeftijd van de gemiddelde
basisschoolleerling. Er worden een aantal markeringen meegeleverd (o.a.
geboorte, verjaardagen, eerste schooldag en heden); de meeste markeringen zullen door het kind zelf worden aangebracht.
Er worden extra woordkaartjes meegeleverd rondom het begrip tijd (o.a. de
namen van de dagen van de week, het jaar, de kwartalen, tijdsbegrippen als
eergisteren, gisteren, vandaag, morgen en overmorgen enz.).
Extra op deze lijn is de onderverdeling van de jaren in maanden en dagen.
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Het voorbeeld laat een mogelijke invulling zien op De lijn van het kind
van een kind dat op 4 juni jarig is en op 1 oktober op vierjarige leeftijd in
het ziekenhuis is opgenomen.
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Hoe lees ik De lijnen van het leven®?
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Op de achterkanten van de geïllustreerde markeringsmomenten van de eerste drie lijnen vindt u getallen. Deze getallen geven de plaats op de lijn aan
van de betreffende gebeurtenis. Daarbij is uitgegaan dat het verleden zich
uiterst links op de lijn bevindt (10) en het heden uiterst rechts (0).
De hele getallen dient u te lezen als meters, de tienden als decimeter, de
honderdsten als centimeter en de duizendsten als millimeter.
“Op 4,367” betekent dus 4 meter, 36 cm en 7 mm vanaf het heden.
“Op 0,007” betekent op 7 mm vanaf het heden.
Bij De lijn van de cultuur (10.000 jaar geleden tot heden) vindt u naast
bovenvermelde getalnotering ook vanaf de geboorte van Jezus Christus de
christelijke jaartelling. Bovendien zijn er extra kaartjes die de hele lijn in de
christelijke jaartelling verdelen.
De eerste drie lijnen hebben de indeling:
1 lijn = 10 m = 100 dm = 1000 mm.
Lijn van het alles = 10 m = 10 miljard jaar
Lijn van de mens = 10 m = 10 miljoen jaar
Lijn van de cultuur = 10 m = 10 duizend jaar

De lijn van mijzelf heeft de indeling:
1 lijn = 10 m of 10 jaar,
waarbij ieder jaar in 12 maanden is verdeeld en in 365 dagen of 366 dagen.
Van De lijn van mijzelf ontvangt u 11 meter: 8 normale jaren en 3 schrikkeljaren. Onafhankelijk bij welk jaartal u begint, kunt u een lijn van 10
meter samenstellen met schrikkeljaren en gewone jaren.
Alle lijnen laten zich eenvoudig op volgorde leggen: ze zijn op de achterzijde genummerd van 1 tot 20. Op De lijn van mijzelf vindt u de aanduiding:
eerste helft of tweede helft van een gewoon jaar of schrikkeljaar.
Naast de vier lijnstukken heeft u vier kistjes ontvangen gevuld met geïllustreerde markeringsmomenten. Ook nu is er een klein verschil tussen de
eerste drie lijnen en De lijn van het kind.
Op de achterkanten van De lijn van het kind vindt u geen getallen vermeld:
deze markeringsmomenten zijn kindafhankelijk. Naast de geïllustreerde
markeringsmomenten vindt u ook een flinke hoeveelheid woordkaartjes
die voor zich zullen spreken. De dagen van de week en de maanden van het
jaar heeft u dubbel ontvangen om overgangen te kunnen maken van de ene
naar de andere week of het ene naar het andere jaar.
7

Wat bieden De lijnen van het leven®?
De lijnen van het leven bieden de onderwijsgevende de mogelijkheid een
coherent verhaal te vertellen over het al wat zich heeft afgespeeld tussen
het begin(?) en het heden. Dat kan iedere onderwijsgevende afzonderlijk
doen, echter is het kind èn de school het meest gebaat als de school als
geheel kiest voor het werken met en het verhalen vertellen over De lijnen
van het leven. De school heeft dan een instrument in handen, waarmee het
de activiteiten (gebruik van methodes en/of andere aanbiedingen zoals
excursies) op het gebied van de zaakvakken (o.a. aardrijkskunde-geologie,
geschiedenis, biologie, natuurkunde) kan herschikken of ordenen.
Iedere school zal daarin een eigen keuze maken. Dat zal niet eenvoudig zijn
en veel overleg en debat vragen. De school krijgt daarmee wel greep op een
visie, waarnaar in het Nederlandse onderwijs al jaren wordt gezocht maar
niet wordt gevonden: via zaakvakken, wereldoriëntatie, schoolwerkplannen
en activiteitenplannen naar afgekeurde kerndoelen.
Een visie die door o.a. Dr. Maria Montessori en Kees Boeke in de veertiger
en vijftiger jaren werd uitgedragen, maar nog slechts mondjesmaat zijn
weg heeft gevonden naar de scholen.
Een visie die gevoed zal worden door o.a. de volgende uitgangspunten:
â de mensen anno nu realiseren zich dat zij in een globale samenleving
leven en dat al wat zij doen invloed heeft op deze globale samenleving; het heeft ons ontwikkeld tot wereldburgers (via stam, dorp,
stad, natie naar globe);
â wereldburgers anno nu zijn nieuwsgierig naar het al wat heeft
plaatsgevonden tussen het begin(?) en het heden;
â wereldburgers anno nu delen hun kennis en inzichten met eenieder
die daarvoor open staat; kinderen zijn van nature nieuwsgierig en
open;
â wereldburgers anno nu realiseren zich dat zij allen een gemeenschappelijke oorsprong hebben;
â wereldburgers anno nu beschouwen de eigen cultuur als een zorg-

zame moeder en niet als een tiranniek heerser en kijken graag buiten
de grenzen van de eigen cultuur;
â wereldburgers anno nu zijn nieuwsgierig naar de samenhangen die
zich voordoen in de complexheid van het al wat ons omringt.
Het samen formuleren en inhoud geven aan een visie maakt een school
sterk. Sterk naar de kinderen, sterk naar de ouders, sterk naar besturen en
inspectie: de school weet dan heel goed wat het de kinderen wil leren en hoe
het dat wil doen. De details van de kerndoelen (die niemand zal kunnen onthouden) worden vervangen door hoofdlijnen binnen de context van ‘Het
verhaal van het Al’ of ‘De lijnen van het leven’.
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Wat bieden De lijnen van het leven®?
De school kan verschillende keuzen maken die ik globaal in tweeën zal
delen.
â Eerste mogelijkheid:
De school kan De lijnen van het leven gebruiken als “illustratiemateriaal”
bij het gebruik van de eigen methoden. Het voordeel is dat de eigen werkwijze nauwelijks hoeft te veranderen. Het blijft dan wel van belang de lijnen
als geheel aan te bieden zodat het grote overzicht, het geheel, voor ieder
zichtbaar wordt. Daarvoor hoeft niet zo heel veel extra tijd te worden uitgetrokken. De benodigde extra tijd kan mijns inziens zonder problemen
van de tijd van de zaakvakken worden gehaald: het aanbieden van De lijnen
van het leven is tenslotte een geïntegreerde vorm van zaakvakkenonderwijs.
De lessen van de eigen methodes krijgen zo een nieuwe dimensie: ontstaan
en ontwikkeling van het aangebodene wordt beter zichtbaar, er zullen meer
dan voorheen relaties worden gelegd met eerder aangeboden (of toekomstige) lessen.
De kans is groot dat al werkende, de eigen werkwijze zal evalueren tot een
meer en meer geïntegreerde aanbieding van de geplande lessen. U zult, makkelijker dan voorheen, lessen kunnen toevoegen of andere laten vervallen. U
zult beter dan ooit weten wat èn waarom èn hoe u uw kinderen iets wilt aanbieden.

â Tweede mogelijkheid:
De tweede mogelijkheid is meer geschikt voor scholen die gewend zijn minder methodeafhankelijk te werken, echter vraagt het beslist meer planning
en overleg dan de eerste mogelijkheid.
De lijnen van het leven worden nu als basis gebruikt om het totale zaakvakkenonderwijs op de school in te richten.
Uitgangspunt blijft in eerste instantie de leerstof die de school al heeft
afgesproken. Met hulp van De lijnen van het leven kan nu een herschikking
van de leerstof plaatsvinden. Het voordeel is dat De lijnen van het leven
met de bijhorende lessen nu in chronologische vorm behandeld kan worden. Deze wijze onderschrijft beter de leerpsychologische stelling: de ontogenese (ontwikkelingsgeschiedenis van de mens vanaf de eicel tot de volwassen toestand) is de recapitulatie (samenvatting) van de filogenese (de
ontwikkelingsgeschiedenis van een volk).
Naast deze twee uiterste mogelijkheden zijn natuurlijk nog vele variaties
mogelijk. De lijnen van het leven mogen in die zin nooit dwingend zijn en
zullen alle mogelijke werkwijzen ondersteunen.
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De lijnen van het leven®en de verhaalvorm.
De vorm waarin u De lijnen van het leven uw kinderen aanbiedt zal sterk
afhangen van de leeftijdsgroep. Ik heb al vaak het woord verhaal gebruikt.
De ondertitel van De lijnen is niet zomaar: “Er was eens........een verhaal te
vertellen.......” De gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld vanaf het
begin(???) tot het heden kunnen gezien worden als een verwonderend en
spannend doch waargebeurd verhaal. Het onderwijs dat wij de kinderen
bieden zal meer impact krijgen als wij het onderwijs ook zo brengen! Er
zijn verbanden, ontwikkelingen, onverwachte gebeurtenissen, de pracht
van de natuur, de catastrofes, problemen en oplossingen enzovoort enzovoort. We zijn gewend veel van deze zaken als losse deeltjes aan kinderen
aan te bieden, bijvoorbeeld een les vulkanisme of een les skelet. De verhaalvorm in combinatie met De lijnen van het leven geeft ons veel meer de
mogelijkheid de latere lessen in een logischer verband te plaatsen: vulkanisme en het skelet na verhalen over De lijn van het alles. (Vulkanisme in
relatie met het ontstaan en afkoelen van de aarde en de bewegingen in de
aardkorst; het skelet in relatie tot de eerste dieren die kalk aan zich konden
binden en de gewervelden.)
De samenhang is waar alles om draait. Wat wij als mensen ook bestuderen,
meemaken in ons dagelijks leven, beschouwen in het groot of in het klein;
de samenhang geeft ons richting of belemmert ons, heeft invloed op ons
handelen, maakt of breekt ons als mens. Het is van een groot belang als wij
de samenhang zo goed als mogelijk is leren begrijpen zodat wij zowel als
individueel mens of als mensheid een betere richting kunnen geven aan
ons handelen.
De samenhang is niet altijd zichtbaar maar zeer zeker aanwezig en veelal
aantoonbaar tussen de vele zaken die wij de kinderen moeten leren op het
gebied van de aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. De
verhaalvorm is meer dan de doceervorm in staat de verbanden in de samenhang te leggen en bovenal: de kinderen enthousiast te krijgen.
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Bronnen en hulpmiddelen bij De lijnen van het leven®.
De bronnen welke ik heb gebruikt om de gegevens te verifiëren bij de samenstelling van De lijnen van het leven en die ik u van harte kan aanbevelen,
zijn:
â Grote Winkler Prins encyclopedie, (Uitgave van Uitgeversmaatschappij Elsevier Nederland, 8e druk, 1979, ISBN 90-10-02300-1).
â Encyclopaedia Brittannica, (Uitgave van Encyclopaedia Brittannica
1997, ISBN 0-85229-654-1).
â Timescale: An Atlas of the Fourth Dimension, Nigel Calder, (Uitgave
van Chatto & Windus, London, 1984) Dit boek is zeer geschikt als
naslagwerk bij De lijnen van het leven; over praktisch alle
markeringsmomenten heeft Nigel Calder uitvoerige beschrijvingen
gemaakt met een zeer uitgebreide bronvermelding.
â (De wetenschapsbijlage van) NRC-Handelsblad; in hun artikelen
verwijzen ze veelal naar eerdere publicaties in Nature en Science. Deze
bron vermeld ik speciaal, omdat enkele markeringsmomenten van De
lijnen van het leven zeer recente ontdekkingen zijn en daarom niet zijn
terug te vinden in bovengenoemde bronnen. (Voorbeeld: op De lijn van
het alles vindt u op 65 miljoen jaar de Rahona Ostromi, fossiele vondst
levert bewijs van deze vogel als de basis van de vogelstamboom. Fossiele
vondst in 1995, beschreven in NRC-Handelsblad en Science in maart
1998.)
Veel informatie zult u kunnen vinden in de methodes welke u op school
gebruikt. Dit geldt met name voor De lijn van de cultuur. Voor De lijn van
het alles en De lijn van de mens zult u voor gebruik in de klas aangewezen
zijn op de openbare bibliotheek (of wellicht uw eigen documentatiecentrum; De lijnen van het leven kunnen een helpende hand bieden bij de aanschaf van nieuwe boeken en materialen).

werkingsmogelijkheden voor het kind, mede gebruik te maken van de volgende materialen:
â tabel voor de zinsontleding van Dr. Maria Montessori (Uitgave van Fa.
Nienhuis te Zelhem);
â de vragen bij Nederlandse geschiedenis in perioden van J.J. PrinsWerker en Dr. A. Romein-Verschoor (Uitgave van J. Muusses te Purmerend, niet meer verkrijgbaar);
â de vragen bij De dierenbak van N. van Ewijk (Uitgave van Fa. Nienhuis
te Zelhem).
De vragen van deze materialen met beknopte uitleg zijn opgenomen in bijlage A.

Ook wil ik u adviseren, zowel voor uw eigen voorbereiding als ook voor ver-

Structuur van bovengenoemde materialen.
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Bronnen en hulpmiddelen bij De lijnen van het leven®.
Een ander prachtig hulpmiddel bij het werken met De lijnen van het leven
is het boek ‘Machten van tien’ van P. en P. Morrison, ISBN 9070157489,
Uitg. Natuur en techniek. Dit boek is een geactualiseerde uitgave op basis
van het eerder geciteerde boekje van Kees Boeke ‘Wij in het heelal, het heelal in ons’. De lijnen van het leven laten de gebeurtenisssen in de tijd
geplaatst zien; het boek ‘Machten van tien’ laat zien op welke plaats de
mens leeft in het immense heelal èn het laat tot op het allerkleinste niveau
zien (voorbij de atoomkern) waaruit de mens is opgebouwd. Een absolute
aanrader voor iedere leerkracht.
Van de atoomkern.......

.....tot diep in het heelal
Illustraties uit het boekje van
Kees Boeke
Wij in het heelal, het heelal in ons.
Uitg. Muusses en Meulenhoff 1959

Op 1 cm hoogte

Op 1 dm hoogte

Op 1 m hoogte

Op 1 dam hoogte
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Op 1 hm hoogte

Op 1 km hoogte

Voor wie zijn De lijnen van het leven®?

Het antwoord op de vraag voor wie De lijnen van het leven zijn bedoeld, zit
gedeeltelijk verscholen in de ondertitel: Op zoek naar de grenzen van onze
kennis. Eén van de belangrijkste rechten die ik de mens, waar dan ook
wonend en levend op deze aarde, toewens, is kennis te nemen van de
grenzen van de gemeenschappelijke menselijke kennis.
Het wonderbaarlijke leven dat de mens, in welke cultuur of omstandigheid
dan ook, leeft op onze aarde, krijgt een diepere dimensie als we dat leven
plaatsen binnen de context van de grenzen van de totale menselijke kennis.
Veelal zijn we opgevoed binnen de grenzen van de eigen cultuur. Wat
erbuiten of ervoor lag, gold als niet eigen, het daarmee isolerend van een
gemeenschappelijk begin.
De lijnen van het leven beginnen bij dat fascinerende gemeenschappelijke
begin; een begin dat gelijktijdig een eerste grens duidt van onze fragiele
kennis. De lijnen vertellen ons en onze kinderen een welhaast onwaarschijnlijk verwonderend verhaal over alles wat zich heeft afgespeeld tussen
het begin (???) en het heden. De eigen cultuur wordt geplaatst naast of
tussen de andere ontwikkelingen die zich op onze aarde hebben
voorgedaan. Dat maakt het verhaal dat De lijnen van het leven vertellen tot
het basale verhaal voor ieder mens op aarde.
De verhalen kunnen worden verteld en het materiaal aangeboden als de kinderen het lezen beheersen en zicht hebben op structuren van het tientallig
stelsel. Veelal is dit de zeven- of achtjarige leeftijd oftewel vanaf groep drie
of vier. Volgens vele pedagogen en ontwikkelingspsychologen komt het
kind dan in een levensfase waarin het openstaat voor zaken die buiten hun
directe leefomgeving vallen.
Verder zijn er mijns inziens geen leeftijdsgrenzen. Het materiaal is weliswaar ontworpen voor gebruik met kinderen, het verhaal dat De lijnen van
het leven vertellen is beslist niet kinderachtig!

Steven Cousins

Tenslotte wens ik eenieder een groot enthousiasme toe. Het verhaal dat De
lijnen van het leven vertellen is zo wonderbaarlijk, dat ik me nauwelijks kan
voorstellen dat de gemiddelde leerkracht daar niet zeer enthousiast over
wordt. En onze leerlingen hebben recht op een enthousiaste leerkracht.
Deze zal in staat zijn de kinderen te laten doordringen tot de geheimen van
al de verschijnselen die ons omringen en zal het kind kunnen ondersteunen
bij de bewustwording van zijn plaats en zijn verantwoordelijkheid in de
verdere ontwikkeling van al het bestaande.
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praktijk
De lijnen van het leven®in de dagelijkse praktijk.
De lijnen zijn gemaakt op verschillende gebruiksmogelijkheden.
Ze kunnen eenvoudig worden uitgelegd op de vloer van een gang, hal,
speelplaats of andere grote ruimten.
Zo kan de leerkracht ze gebruiken om een eerste aanbieding te geven.
Leerlingen kunnen ze zo gebruiken om de lijnen na een aanbieding als herhalende verwerking nogmaals uit te leggen.
Waarschijnlijk zullen ze het meest gebruikt worden door ze op te hangen
in de klas. Dan zijn de lijnen ook letterlijk de “kapstok” om de markeringsmomenten, gebruikte bronnen, plaat- of illustratiemateriaal, werkstukjes,
verhalen en tekeningen van de kinderen aan op te hangen.
Omdat de lijnen een respectabele lengte hebben, zullen ze niet altijd aan
een muur of prikbord bevestigd kunnen worden. Tip: Om de lijnen aaneengesloten in de klas te hangen, kunt u een dunne houten lat monteren
van de juiste lengte. Deze lat zal in staat zijn niet bespijkerbare ruimten als
ramen etc. te overbruggen, zelfs bochten maken is dan mogelijk. Maak met
een leertang of perforator twee gaatjes in ieder lijnstuk. Hang de lijnstukken d.m.v. spijkertjes of punaises aan de lat. Zo kunnen de lijnen eenvoudig
worden afgenomen en verwisseld worden met een andere lijn.

Met de meegeleverde Pritt Buddies kunt u met een zeer kleine hoeveelheid
(een klein balletje rollen tussen duim en wijsvinger) de markeringsmomenten aan de lijn bevestigen en later zonder vlekken of schade weer verwijderen. De Buddies zijn herbruikbaar: wederom even warm kneden.
De Buddies kunnen ook een goede dienst bewijzen bij het verbinden van de
gebruikte bronnen, plaat- of illustratiemateriaal, werkstukjes, verhalen en
tekeningen van de kinderen naar de lijnen: een draadje loopt van het verhaal
naar de betreffende plaats op de lijn. Hetzelfde principe kunt u ook toepassen als u de meegeleverde markeringsmomenten niet allemaal op de juiste
plek op de lijn kunt plaatsen door een veelheid aan ontwikkelingen in een
beperkte tijd.
Zo worden de lijnen een levende tentoonstelling van de activiteiten van de
klas!
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De lijnen van het leven®,aanbiedingen en lessuggesties.
Vooraleerst ga ik er vanuit dat u het belang van het werken met tijdlijnen
met kinderen onderschrijft. Zeker nu ook in de moderne rekenkunde de
lijn een prominente plaats heeft gekregen. U zult ontdekken dat De lijnen
van het leven voor het verkrijgen van rekenkundig inzicht, zowel voor het
eenvoudige tellen als verhoudingen en schaal, ook een goed hulpmiddel
zijn. Als u behoefte heeft aan meer getalkaarten welke u op de lijnen wilt
uitzetten, kunt u contact opnemen met Uitgeverij De Arend.
Het is van belang dat u goed voorbereid bent voor u een eerste aanbieding
gaat geven. Afhankelijk van uw vooropleiding en interesse zult u markeringsmomenten tegenkomen waar u weinig of misschien wel niets over
weet. Realiseert u zich goed dat alles niet in één keer kan en dat u daarmee
naar uzelf en naar uw kinderen toe kracht toont: “Wij kunnen niet alles
weten, maar we zijn nieuwsgierig en proberen zoveel als mogelijk is te
weten te komen. De lijnen van het leven kunnen ons daarbij helpen.”
Voor het kind geldt dat een eerste aanbieding zorgvuldig op het moment
moet worden gekozen; de leerkracht is op dat moment voorbereid. Het is
mooi als de kinderen zelf met vragen komen over oorsprong en ontwikkeling: “Wat is er achter de sterren?” “Wat was er het eerst: de kip of het ei?”
“Hoe komen wij hier?” “Is er een begin?” “Bestaat God echt?” Vragen die
mij ooit door jonge kinderen zijn gesteld. Ik weet nog goed hoe ik zelf vroeger me probeerde voor te stellen (na het opvangen van een mededeling:
“Het heelal is oneindig.”) wat oneindigheid betekende; je wist niet beter of
iets had een begin en een einde. Het was mijn eerste mythische ervaring.
Komen kinderen niet zelf met vragen, dan kunt u ze voorbereiden met een
vraag als: “Wat was er het eerst: de kip of het ei?” Het antwoord op de
vraag:“Waar wonen we eigenlijk?” zal waarschijnlijk meer vragen oproepen
dan beantwoorden. Het dan samen bekijken van het eerste deel van het
boek “Machten van tien” (vanaf de aarde tot de grenzen van het heelal) zal
de nieuwsgierigheid verder opvoeren.

Het belangrijkste wat u voor ogen moet houden is: “Zijn de kinderen echt
nieuwsgierig?” Als de nieuwsgierigheid (belangstelling) gewekt is, is het
moment daar om met een eerste aanbieding te beginnen. Het zal u dan niet
veel moeite kosten door verdere aanbiedingen de nieuwsgierigheid levend
te houden. Mijn ervaring is, dat kinderen zelf wel met logische vragen
komen, waar u beslist op in moet gaan, ook al weet u niet direct het antwoord. De kinderen zullen het als spannend en motiverend ervaren samen
naar de antwoorden te zoeken. Ook al wordt de volgorde van de te behandelen stof anders dan u vooraf had gepland, de ogenschijnlijke chaos is
slechts het weven van een web van verbindingen in het grote geheel. Het
grote geheel (De lijn van het alles) waar u en uw kinderen altijd op terug
zullen vallen.
De eerste aanbieding wordt gegeven met De lijn van het alles.
Hoewel ik me voor kan stellen dat een ‘andersom weg’ ook mogelijk is (vanaf De lijn van mijzelf via De lijnen van cultuur en mens naar De lijn van het
alles), lijkt me een begin met De lijn van het alles een betere keuze. Het
grote geheel waarin het heden is vervat is en blijft zichtbaar, er wordt later
ingezoomd op de delen.
Voor de allereerste aanbieding adviseer ik het gebruik van een touw (lijn)
2
van ongeveer 14 meter of een getekende lijn op bijvoorbeeld de speelplaats. Het voordeel van het gebruik van een lijn of tekening is:
â Het begin van het alles, zo er een begin is (!!!!), is gebaseerd op
wetenschappelijke veronderstellingen, géén bewijzen. Alle metingen die
verricht worden, wijzen in ieder geval naar een bijzondere gebeurtenis die
ongeveer 13-14 miljard jaar geleden heeft plaatsgevonden.
_____
2-14 meter. De eerste markeringsmomenten tot en met het ontstaan van ons Melkwegstelsel, zijn berekend vanaf
het getal tien. Indien u de oerknal plaatst op de waarschijnlijk juistere 13-14 miljard jaar, schuiven deze markeringsmomenten drie of vier meter op. De overige markeringsmomenten, te beginnen bij het voorspel bij het
ontstaan van ons zonnestelsel, de Presolar Supernova is wel 'juist' gedateerd op 4,7 miljard jaar.
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De lijnen van het leven®,aanbiedingen en lessuggesties.
Het is mooi het begin van de lijn in een vraagtekenvorm te leggen of te tekenen. Of om met de schitterende woorden van Annie Romein-Verschoor
(medeauteur van de vragen bij Geschiedenis in perioden, zie bijlage) te
spreken: “......Wij laten het kind van de aanvang af ervaren dat de geschiedenis geen vastgelegd verhaal is, maar dat wij ons met bepaalde vragen tot het
verleden moeten keren en dat het antwoord dat wij krijgen, soms niet meer
dan een vermoeden is..”

â Het vraagteken zet ons mensen (inclusief de voor het kind ‘alwetende’
leerkracht) op de juiste plaats: we weten veel, maar naarmate we meer te
weten komen, ontdekken we ook dat we nog zeer veel niet weten. Nieuwe
ontdekkingen roepen altijd weer nieuwe vragen op.
â De getallen aan de achterzijde van de markeringsmomenten suggereren
een exactheid die er, zeker op De lijn van het alles en De lijn van de mens,
niet is: het zijn en blijven vooralsnog globale aanduidingen. We schrikken
niet van een miljard of miljoen meer of minder, het verandert niets aan de
ontwikkelingen die hebben plaatsgehad!
â De gekozen markeringsmomenten kunnen nu met stappen (niet zo
nauwkeurig als de meter) worden neergelegd, waarmee bovengenoemde
onzekerheden worden geaccentueerd. Slechts enkele markeringsmomenten
(bijvoorbeeld de mens) vragen enige millimeterprecisie.
â Aanhangers van het cyclisch denken, veelal de oosterse denkwijzen
(geloof in o.a. wedergeboorte; dit in tegenstelling tot het lineaire westerse
denken van schepping tot verlossing), kunnen de lijn in een niet gesloten

cirkel leggen.
Het verdient aanbeveling het aantal markeringsmomenten bij de eerste aanbieding klein te houden. Een suggestie zou kunnen zijn:
â oerknal, zwaartekracht, vorming van atomen, ontstaan sterrenstelsels,
ontstaan Melkwegstelsel, Presolar Supernova, ontstaan aarde, eerste zeeën,
ontstaan leven, verschuiving continenten en gebergtevorming, eerste
schaaldieren, landplanten, amfibieën, Perm catastrofe, dinosauriërs en
uitsterven daarvan, zoogdieren en mens.
Met deze ingrediënten, u kunt altijd naar eigen inzicht toevoegen of weglaten, zult u in staat zijn een eerste coherent verhaal te vertellen over het ontstaan en de ontwikkelingen van de dingen die wij kunnen waarnemen. Ik
stip ze voor u aan als voorbeeld om u te laten zien hoe wij als mens mogelijke verbanden leggen tussen de ontwikkelingen en verschijnselen die zich
aan ons voordoen.
Door metingen die wij NU kunnen verrichten, weten we dat de materie in
het heelal zich verwijdert van een denkbeeldig punt (teken een paar stippen
op een ballon en blaas deze op). De stippen stellen de sterrenstelsels voor.
Draaien we het verwijderen om (laat de ballon leeglopen) dan moet alle
materie ooit (13-14 miljard jaar geleden) uit één zeer dicht en zeer heet
punt zijn gekomen (oerknal). Tegelijkertijd zien we een ogenschijnlijke
tegenstrijdigheid: materie trekt materie aan (zwaartekracht, Newton), de
reden dat wij niet van de aarde afvallen. De maan is in een evenwichtssituatie (net zoals de planeten om de zon): ver genoeg om niet op de aarde te vallen, dichtbij genoeg om zich niet van de aarde te kunnen verwijderen, sterk
genoeg om de getijdeverschillen op aarde te laten voortduren.
Atomen zijn interessant om te vermelden omdat wij ze nu kennen als de
bouwstenen van alles wat we kunnen waarnemen. Ook de mens is van “sterrenstof ” gebouwd.
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De lijnen van het leven®,aanbiedingen en lessuggesties.
De eerste sterrenstelsels ontstonden door verdergaande afkoeling en
inwerking van de zwaartekracht.
Ons eigen Melkwegstelsel (ons ruimtehuis) ontstond een miljard jaar na
de eerste stelsels.
De sterren in de stelsels kennen hun eigen levensloop: na verloop van miljarden jaren zwellen ze op, waarna ze (afhankelijk van hun grootte) kunnen
instorten of exploderen: een supernova. De materie wordt door de explosie
de ruimte ingeslingerd, waarvan later onder invloed van de zwaartekracht
weer nieuwe sterren of planeten ‘gebouwd’ kunnen worden. Zo is onze zon
(=ster) ontstaan met de planeten.
De eerste zeeën ontstonden na afkoeling van de aarde, waardoor de reeds
aanwezige waterdamp kon condenseren. Kort daarop ontstond in het water
het eerste primaire leven, waarvoor wij nog geen verklaring hebben.
De verschuiving van de continenten en de gebergtevorming is illustratief
voor de continue beweging die (nog steeds) aanwezig is op onze planeet.
De eerste schaaldieren zijn interessant in de ontwikkeling van het leven op
aarde, omdat deze diertjes in staat waren kalk (in ruime mate aanwezig)
aan zich te binden. Het was wederom een impuls in de ontwikkeling naar
complexere levensvormen: de gewervelden.
De veel latere ontwikkeling van leven op het land (eerst de landplanten) is
illustratief voor het feit dat de opbouw van een atmosfeer waarin leven
mogelijk was, veel, zeer veel tijd en ontwikkeling vergde. Eenmaal daar was
dat wederom een impuls voor de verdere ontwikkeling van het leven: de
amfibieën zijn daar een fraai voorbeeld van.
De Perm catastrofe (meer dan 95% van al het leven stierf uit) laat het wankele evenwicht en/of de kwetsbaarheid zien van het leven op onze planeet,
er zijn namelijk meer van deze momenten geweest in de geschiedenis van
onze aarde. Over de oorzaak van deze catastrofe is nog weinig bekend.
Kort na deze catastrofe bloeide het leven in heftiger vorm weer op: de tijd

van de dinosauriërs, geweldige wouden en de eerste ontwikkeling van zoogdieren. De dinosauriërs hebben een relatief korte tijd de aarde bewoond.
Ook zij waren slachtoffers van de kwetsbaarheid van de aarde. Nu zeer waarschijnlijk door de inslag van een grote komeet die de atmosfeer voor hen
onleefbaar heeft gemaakt. (Overal op aarde wordt, gedateerd op 67 miljoen jaar geleden, een laagje gevonden van een anders zeldzaam metaal: iridium. De verwachting is dat de komeet dit metaal op aarde bracht.)
De zoogdieren hebben deze catastrofe wel overleefd en begonnen daarna
aan een snelle complexe ontwikkeling die heeft geleid tot een reusachtige
diversiteit, waaronder ........ de mens.
Het zal voor velen een uitzonderlijke verrassing zijn ons zelf pas op de laatste millimeters van de meterslange lijn tegen te komen. We zien ons zelf
altijd als zo belangrijk en plaatsen ons graag in het middelpunt.
De laatste tien centimeter
van
De lijn van het alles
met de mens
op zeven millimeter
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De kinderen zullen met veel vragen komen. Vragen die uitgangspunt kunnen zijn van vervolgaanbiedingen of lesjes. Het is aan te bevelen om in de
eerstvolgende lessen in te gaan op de verzamelde vragen van de kinderen,
misschien kunnen ze al zelf op onderzoek gaan in bibliotheek of documentatiecentrum. Later kunt u de zelf geprogrammeerde lessen geven.
Geschikte aanbiedingen bij bovenstaande markeringsmomenten zijn o.a.
lesjes over zwaartekracht, getijden op aarde, aggregatietoestanden (van
stoffen: vast, vloeibaar of gas), aardbevingen, vulkanisme, gebergtevorming, zuurstof, skelet, diersoorten.
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De lijnen van het leven®,aanbiedingen en lessuggesties.
De vervolgaanbiedingen zullen sterk afhankelijk zijn van de keuze die de
school heeft gemaakt hoe met De lijnen van het leven te werken. U zult na
de eerste aanbiedingen ongetwijfeld weten hoe u verder wilt gaan, graag
geef ik u nog de volgende suggesties ter overweging.
Vooraleerst moet vermeld worden dat de keuze van de markeringsmomenten de keuze is van Jos Werkhoven. De keuze is niet gemaakt om ook maar
enige vorm van volledigheid te suggereren. De keuze is meer ingegeven
door een zevenentwintigjarige onderwijservaring en de wens recht te doen
aan ieder mens op aarde. Naar eigen inzicht kunt u markeringsmomenten
weglaten of toevoegen. Zo zullen De lijnen van het leven voor u ook het
overzicht kunnen geven welke leerstof u de kinderen aan wilt bieden.
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Naast globale of chronologische aanbiedingen om zicht te krijgen op een
periode in ons bestaan, lenen De lijnen van het leven zich goed voor meer
thematische aanbiedingen waarbij de nadruk meer op één vakgebied zal liggen. Willekeurig som ik enige voor u op:
â de ontwikkeling van plantaardig en/of dierlijk leven,
â de ontwikkeling van geologische processen (van afkoeling van de aarde,
continentvorming, verschuiving van continenten, gebergtevorming,
vulkanisme, aardbevingen, erosie etc.),
â de ontwikkeling van gereedschap en techniek, uitvindingen,
â het ontstaan en de ontwikkeling van religies,
â het ontstaan en de ontwikkeling van volkeren, culturen en staten,
â het gebruik van delfstoffen,
enzovoort, enzovoort. U zult vele mogelijkheden ontdekken.

De lancering van de Hubble Space Telescope in
1990 heeft het zicht van de mens op de hem
omringende ruimte zeer sterk vergroot. Door de
afwezigheid van de dampkring zijn de beelden
niet vertroebeld. Bij dit project stond de kwetsbaarheid van de mens centraal: na lancering
bleek dat de spiegels niet juist geslepen waren!
Ondanks slechte spiegels maakte de Hubble
Space Telescope voor de wetenschappers al unieke
opnamen.Na enkele jaren volgde de grootste
reparatie in de ruimte ooit: de spiegels werden
stuk voor stuk vervangen. De meest opzienbarende ontdekking daarna was de ontdekking
van een planeet in het sterrenbeeld Taurus op 28
mei 1998.
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De markeringsmomenten.
Hieronder vindt u een chronologische opsomming van de markeringsmomenten welke in de vier Lijnen van het leven zijn opgenomen.
De samenstelling van de markeringsmomenten is langzaamaan in de
praktijk gegroeid. Veel dank ben ik verschuldigd aan Nigel Calder, een
wetenschapsjournalist die een fantastisch boek heeft geschreven dat ik
graag zou willen omschrijven als een handleiding bij De lijnen van het
leven. Het boek heet: “Timescale: An Atlas of the Fourth Dimension”.
Uitgever Chatto & Windus, London, 1984. Helaas is het boek op dit
moment in herdruk en is het nog niet bekend wanneer het weer
verkrijgbaar is. Het boek is wel aanwezig in Nederlandse bibliotheken.
Over (bijna) alle markeringsmomenten heeft Nigel Calder uitgebreid
achtergrondinformatie beschreven.
Op de Lijnen van het leven kan ALLES geplaatst worden, keuzen
moeten dus gemaakt worden. Ik heb mij bij de keuzen laten leiden door
de volgende uitgangspunten:
â De geboden informatie moet recht doen aan elke aardbewoner.
Wij allen (waar ook ter wereld) zijn en worden veelal opgevoed
binnen de grenzen van de eigen cultuur. “Als wij dat blijven
doen, zullen wij nooit weten hoe uitgestrekt het gebied van de
bestaande werkelijkheid is; onze houding zal bekrompen en
chauvinistisch blijven. Het is van een groot belang voor de
ontwikkeling van de mensheid op onze globe dat wij allen een
ruimere blik verkrijgen, zodat wij onszelf kunnen leren zien in
onze betrekkelijke plaatsing in het grote en geheimzinnige
heelal waarin wij zijn geboren en leven. ”(citaat Kees Boeke)
â Er moeten coherente verhalen verteld kunnen worden waarin de ons
bekende ‘zaakvakken’ (aardrijkskunde-geologie, natuurkunde,
geschiedenis en biologie) geïntegreerd aan bod kunnen komen.

“De school brengt ons in aanraking met verschillende aspecten
van het bestaan maar vaak zijn die niet aan elkaar verbonden,
zodat het gevaar niet denkbeeldig is, dat wij een groot aantal
losse beelden verzamelen, zonder dat wij ons realiseren, dat ze
alle samen één groot geheel vormen. Het is daarom belangrijk
voor onze opvoeding als mensen, middelen ter beschikking te
hebben die ons een ruimer en aaneengesloten beeld kunnen
geven van onze wereld en daarmee een waarlijk kosmische kijk op
het heelal en onze plaats er in, een kosmische oriëntatie dus.”
(Citaat Kees Boeke)
â Het zou een verbindende schakel moeten kunnen zijn met de huidige
werkwijze.
Het is voor onderwijsgevenden niet altijd verstandig de eigen
werkwijze volledig om te gooien. Zowel kind als onderwijsgevende kunnen daarmee hun houvast verliezen. Het is plezierig
instrumenten te hebben die de huidige werkwijze een vernieuwende impuls kunnen geven, zonder de vertrouwde werkwijze
geheel te hoeven verlaten.
â Er moet genoeg ruimte blijven voor eigen cultuur- en schoolinbreng.
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De markeringsmomenten ~ De lijn van het alles.
10

Oerknal
De eerste seconde: De vorming van
zwaarte-kracht, protonen, neutronen,
elektronen.
Na 3 minuten: Vorming van helium,
waterstof en lithium.
Na 10 jaar: Uitzaaiing van
sterrenstelsels (nog geen vorming).
9,7
Vorming van atomen
9
Transparant heelal
8,5
Ontstaan sterrenstelsels
7,5
Ontstaan Melkwegstelsel
4,7
Presolar supernova (het voorspel bij het
ontstaan van ons zonnestelsel)
4,6
Ontstaan aarde
4,45 Eerste zeeën ontstaan in inslagkraters
4,276 Oudste mineralen
3,9
Oudste rotsen
Fotosynthese
Ontstaan leven
3,5
Bacteriën en algen
Levende riffen (stromatoliten)
3
Maan en Mercurius (geologisch) dood
door snelle afkoeling en dikke korst.
2,9
Vorming van goud
2,8
Vorming eerste land
2,5
Eerste vondsten die duiden op landijs
Vorming van ijzer
2,3
Ijstijden, supercontinent Kenora
2,2
Gebergtevorming impuls

1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,15
1
0,95
0,85
0,8
0,77
0,7
0,67
0,65
0,62
0,6
0,51
0,5

0,46
0,44

Zuurstofrevolutie: paarse bacteriën
Eerste dieren (een-celligen)
Blauw-groene algen
Supercontinent Amazonia, eerste planten
Gebergtevorming impuls
Planten, meercellige organismen, microzeewier 1 mm
Continent Grenvillia raakt ‘NoordAmerika’
Mars geologisch dood
Zeewier (meerdere cm lang)
Ijstijden
Vorming koper
Baikalia supercontinent
Ijstijden
Oudste wormachtige fossielen
Ijstijden
Gelei-achtige vissen
Gebergtevorming
Supercontinent Gondwanaland
Wormen, anthropoden
Eerste hersenen
Eerste schaaldieren
Eerste gewervelde dieren
Verschuiving continenten
Gebergtevorming
Aanvang rijke ontwikkeling zeeleven:
eerste vissen,
Europa raakt Noord-Amerika
Ordovician catastrophe
Ijstijden
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0,425 Gewervelde vissen
Longvissen
Eerste landplanten
0,395 insecten
0,370 Frasnian catastrophe
Amfibieën, landslakken
Bomen
0,350 Euramerika raakt Gondwanaland
0,330 Gevleugelde insecten
0,313 Reptielen
0,310 Pelycosaurs
0,300 Siberië raakt Europa
0,290 Ijstijden
0,260 Piek in koolvorming
Warm en vochtig klimaat
0,256 Therapsids
0,245 Perm catastrofe: 96% van al het zeeleven
vernietigd, op het land alle grote
reptielen.
Vorming Pangaea, daling zeespiegel
Botsing met ijsklompachtige komeet???
0,240 Cynodonten
0,235 Dinosauriërs
Bloemen
0,225 Pterosaurs
0,220 Pangaea
0,200 Eerste zoogdieren
0,175 Brachiosaurus
0,170 Piek in olie-vorming
0,150 Eerste vogel: Archeopterix

De markeringsmomenten ~ De lijn van het alles.
0,145 Kimmeridgian overname (o.a. uitsterven
van stegosaurus, ichtyosaurus)
0,125 Buidel-zoogdieren
0,117 Uitsterven brachiosaurus
0,114 Bloemen revolutie
Moderne zoogdieren
0,100 India verlaat Antarctica
0,093 Piek in olievorming
0,085 Zuid-Amerika verlaat Afrika
0,070 Piek in koolvorming
Eerste pre-primaat: purgatorius
0,067 Komeetinslag: wereldwijde verspreiding
van buitenaards irridium
Sterk gewijzigde omstandigheden
Uitsterven dinosauriërs
0,065 Evolutie van flora en fauna
Rahona Ostromi. Fossiel vondst levert
bewijs van deze vogel als de basis van de
vogelstam boom.
0,060 Noord-Amerika verlaat Europa
0,055 Paardachtigen
0,050 Australië verlaat Antarctica
0,045 India raakt Eurasia
0,035 Eerste katten en honden
Eerste grote apen
0,030 Japan verlaat Eurazië
Arabië verlaat Afrika
Daling zeespiegel
0,028 Ijstijd zuidelijk halfrond
0,025 Opkomst walvissen
0,024 Opkomst gras

0,019 Vroege antilopen
Vorming Ijsland
0,015 Afsplitsing menselijke tak uit de apen, de
Ramapithecus. Hier begint de Familie
Mensen (Hominidae).De Ramapithecus
wordt algemeen aanvaard als de stamvader van de evolutielijn die leidt tot de
mens. De kenmerken waarop men selecteert zijn o.a.: kleinere snijtanden, grotere kiezen met een vlak kauwoppervlak, de
eerste kies heeft twee knobbels i.p.v. één,
de hoektanden zijn kleiner, de onderkaak
is V-vormig i.p.v. U-vormig en tamelijk
robuust. In deze kenmerken komt deze
groep sterk overeen met de huidige
mens.
0,014 Vorming Hawaï-eilanden
0,011 Sterke groei grazende dieren
0,010 Ontstaan Alpen
0,007 De mens.
Zeer recente vondsten (1995-1996) van
de Australopithecus afarensis
Rahona ostromi
Een zeer recente vondst (1995) van de
vader van de vogelstamboom.
Bron: Science (maart 1998)
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De markeringsmomenten ~ De lijn van de mens.
10
7

7
6,3
6
5,3
4,5
3,7
3,5

Ontstaan Alpen
De mens.
Zeer recente vondsten (1995-1996) van
de Australopithecus afarensis,
de Australopithecus robustus,
de Australopithecus habilis.
De Australopithecus habilis ontwikkelde
zich tot de soort Homo habilis =
handige mens, daar zij zeker werktuigen
gebruikten.
Olifanten
Middellandse zee opgedroogd
Moderne honden
Middellandse zee genormaliseerd
Kamelen, beren, varkens
Moderne paarden
Runderen
Lucy, de Australopithecus afarensis
Gevonden in Ethiopië, aan de oever van
de Hadar in de Afar Awash-vallei. Lucy is
het meest complete Australopithecusskelet ooit gevonden. Ze is gevonden
tussen overblijfselen van 34 volwassenen
en 10 kinderen die tot één groep behoorden. Het belangwekkende van de vondst
is dat het mogelijk is de proporties van
de lichaamsdelen te vergelijken. Lucy had
zeer lange armen in vergelijking met de
benen. Men veronderstelt daarom dat ze
een klimmende leefwijze had. Het bekken laat echter ook zien dat ze rechtop

3,5

3,2
2,5

1,8
1,6
1,5

liep. Wel heeft ze één i.p.v. twee knobbels op de kies (zie Ramapithecus).
Fossiele voetafdrukken gevonden in
Tanzania, Laeotil. Een bewijs dat deze
hominide mens op twee benen liep.
Naast de voetafdrukken zijn er ook
botten gevonden.
Cheetah
Homo habilis.
Oudste gevonden stenen werktuig gevonden in Gona-gebied, de grens van
Kenia en Ethiopië, niet van beginnelingen in de steentechnologie (Nature
23-01-97). De bewerking van de stenen
is vrijwel identiek aan die van stenen die
eerder in Zuid-Ethiopië (2,3 miljoen) en
in de Olduvai-kloof (1,8 miljoen) zijn
gevonden en worden daardoor gerekend
tot de Olduvaiaanse cultuur. Pas in de
Acheulische cultuur, die 1,6 miljoen jaar
geleden vrij abrupt verschijnt, worden
andere, meer geavanceerdere steenbewerkingen toegepast, onder meer om handbijlen te maken.
Moderne grote katten, bisons, schapen,
wilde zwijnen
Aanvang periode van ijstijden op
noordelijk halfrond: Günz.
Homo erectus, de rechtop lopende mens
Vondsten in Algerije, Marokko, Tanzania
(Oldowai) en Zuid-Afrika (Swartkrans).
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1

0,700
0,650
0,550
0,500

0,500
0,420

0,300
0,300

De gemiddelde schedelinhoud was in3
middels opgelopen tot 850 cm .
Waarschijnlijk migreerde deze soort van
Afrika naar Eurazië, de Peking man.
Piek in zoogdieren
Australopithecus africanus en robustus
uitgestorven.
Bruine beren
Wolven
Ijstijd noordelijk halfrond (Mindel)
Homo erectus in Eurazië. Gebruik van
vuur. Vondsten in Indonesië, Java bij
Trinil aan de Solorivier. Vondsten in
China, Chou-koutien (bij Peking). De
schedelinhoud was nu gemiddeld 1000
cm3; deze mens wordt ook wel de
Pekingmens genoemd. Het belang van
deze vondst waren de sporen die er op
duidden dat deze groep vuur gebruikte.
Lama's
Huttenbouw op stranden van Nice.
Vastgesteld door vondst in Terra Amata,
Nice. Deze schuilplaatsen waren 9 x 4,5
meter en bevatten vuurplaatsen en plaatsen voor de bereiding van voedsel.
Ijstijd noordelijk halfrond (Riss)
De Homo pré-sapiens. De bekendste
vondsten zijn de schedel van Swanscombe (Engeland) en de schedel van
Steinheim (Duitsland). De schedelin3
houd was gemiddeld 1300 cm .
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0,250
0,200
0,150
0,120

0,100
0,100
0,073

0,072
0,060
0,050
0,045
0,040

Eerste bewoners Lage Landen
Holeberen, geiten, modern rund
Wolharige mammoet
Homo sapiens neanderthalensis.
Vondst in het Neandertal bij Düsseldorf
(Duitsland). Waarschijnlijk hebben zij,
naast bewoning van grotten, gewoond in
tenten van huiden. Zij verzorgden hun
doden en gaven giften mee als geitehoorns (Tesjik-Tasj, Tadzjikistan) en
bloemen geïdentificeerd door stuifmeel
(Shanidir-cave, Irak). Hun werktuigtechniek kreeg een cultuurnaam:
Mousteriencultuur (naar de vindplaats
Le Moustier, Frankrijk). Hun schedelinhoud is vergelijkbaar met de moderne
mens. Zij bewoonden Eurazië van het
westen van Europa tot Centraal-Azië.
Amulet gevonden (Tanzania)
Ijstijd noordelijk halfrond (Würm)
Toba explosie (vulkaan in Indonesië
sloeg grootste kratermeer: 40 km
doorsnee)
Ijsbeer
Gebruik kruidenmedicijnen
Gebruik meerdere kleurpigmenten
Mentale revolutie
Doorbraak moderne mens
Gebruik mesvormig gereedschap
Zeevaart

0,040 De Homo sapiens sapiens.
Dit is de moderne, recente mens. Deze is
tot kunstuitingen in staat, getuige de
grotschilderingen van Lascaux en
Altamira en de Venusbeeldjes. Een bekende vertegenwoordiger is de Cro-Magnonmens (rotsschuilplaats van Cro-Magnon,
Zuid-Frankrijk).
0,035 Gebruik kalenders
0,034 Neanderthaler uitgestorven
0,030 Handel in vuurstenen van mijnen in
Polen en Tsjecho-Slowakije
0,029 Keramiek van Venusbeeldjes in TsjechoSlowakije, tegelijkertijd de eerste gemeenschappen groter dan familiebanden
0,025 Zelf geproduceerde kleding
0,020 Gebruik pijl en boog
0,018 Cultivatie gerst en tarwe aan de Nijl.
Gazellen en geiten in beheer in Jordanië
en Palestina.
0,017 Gebruik lampen en touwen
0,014 Gebruik visgereedschap
0,013 Pottenbakkerij
0,012 Hond als huisdier
0,0107 Eerste schrifttekens die hoeveelheden
(schapen, graan) aangaven.
0,0106 Jericho als eerste stad, ommuurd met 4
meter hoge muur.
0,010 Veel visserij
0,010 Doorbraak landbouw
8

Neanderthaler

“You have a small capacity for reason, some
basic toolmaking skills, and the use of a few
simple words. - Yep. That’s you.”

De markeringsmomenten ~ De lijn van de cultuur.
9,5

Doorbraak landbouw, rijst.
Waterbuffel en varkens getemd.
9
Rijzing zeespiegel.
8,8
Runderen getemd.
Eerste grote stad (5000 inwoners),
Çatal Hüyük.
8,5
Weven ontdekt.
8,5
Landbouw in Midden Amerika.
8
Irrigatie.
6,5
Koper gesmolten.
Stenen huizen (Guernsy).
6,4
Paarden getemd (Oekraïne).
6
Doorbraak melkkoe.
Gebruik dierenenergie.
5,6
Eerste belastingen.
Klasseverschillen.
5,5
Eerste gebruik wiel.
Eerste gebruik schrift.
5,4
Start Egyptische cultuur
5,3
Eerste oorlogvoering.
5
Gebruik ezel en kameel als lastdier.
4,9
Doorbraak paardenruiters.
4,4
Rijk van Akka; eerste rijk?
4,1
Eerste gebruik (strijd)wagens.
4
Start Chinese cultuur.
3,9
Start Griekse cultuur.
3,8
Gebruik alfabet.
3,5
Chinees schrift.
3,050 Gebruik eerste ijzer (doorbraak 2.800).
2,750 Opkomst van de Maya.
2,700 Start Romeinse cultuur.

2,600
2,500
2,480
2,260
2,030
2,000

Griekse wetenschap.
Eerste prediking Boeddha.
Grote bloei Athene.
Doorbraak Chinezen en Romeinen.
Gebruik waterkracht.
Geboorte Jezus Christus (AD 0).

(AD) Vanaf dit moment worden de markeringsmomenten genoteerd volgens de Christelijke
jaartelling (AD).
100
162
304
500
542
570
600
632
700
768
1000

1115
1211
1290

Gebruik papier.
Zware epidemieën in Eurazië (waarschijnlijk mazelen).
Doorbraak Hunnen (verovering China
en oostelijk Europa).
Gebruik draai-ploeg.
Gebruik abacus.
Builenpest in warmere delen Eurazië.
Geboorte Mohammed, stichter Islam.
Hoogtepunt Maya.
Doorbraak Arabieren.
Start Islam (zwarte steen, meteoriet).
Eerste drukwerken (China).
Rijk van Karel de Grote.
Islamitische wetenschap (Arabische
woorden: algebra en alchemie,
theorieboeken over lenzen).
Eerste gebruik kompas (China).
Doorbraak Mongolen.
Val in populatie door builenpest.
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1320 Opkomst Azteken.
1331 Pest doodt kwart Chinese bevolking.
1356 Gebruik kruit voor kanonnen (China
contra Mongolen). Uitvinding kruit 500
jaar eerder; toen gebruikt om demonen
af te schrikken.
1380 Gietijzer in Europa.
1455 Gebruik drukpers.
1492 Doorbraak ontdekkingsreizigers
(navigatoren).
1520 Epidemieën in de Amerika’s.
1560 Suiker- en slavenhandel.
1579 Unie van Utrecht (stichting Nederlandse
staat).
1600 Ontstaan imperialistische bedrijven.
1609 Gebruik astronomische telescoop.
1621 Nederlandse kruidenmonopolie.
1644 Doorbraak Manchu China.
1687 Newton schrijft de ‘Principia’.
1690 Opkomst liberalisme.
1712 Uitvinding stoommachine.
1771 Ontdekking zuurstof.
1776 Jefferson; onafhankelijkheidsverklaring
Verenigde Staten.
1789 Franse revolutie.
1825 Revolutie fossiele brandstoffen.
1849 Goudkoorts.
1859 Charles Darwin schrijft ‘On the origin
of species’.
1867 Opkomst marxisme.
1878 Uitvinding telefoon.
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1885
1896
1903
1906
1914
1917
1922
1932
1940
1940
1942
1943
1945
1945
1948
1949
1950
1953
1955
1957
1960
1967
1969
1991
1993
1999

Eerste automobiel.
2000 Wereldwijde recessie door verkeerde
Ontdekking radioactiviteit.
computerberekeningen wordt opgelost
Eerste vliegtuig.
door opkomend besef dat er geen
Ontdekking elektronen.
milenniumprobleem, doch een eeuwEerste wereldoorlog.
probleem is: 2000 wordt weer 1900!!!!
Russische revolutie.
Eerste radiouitzending.
Doorbraak Arabische olie.
Tweede wereldoorlog.
Ontdekking antibiotica.
Eerste nucleaire energie.
Eerste computer.
Eerste gebruik atoombom.
Oprichting Verenigde Naties.
Universele verklaring van de rechten van
de mens
Oprichting NATO.
Doorbraak televisie.
Ontdekking genenstructuur.
Eerste waterstofbom.
Oprichting Pact van Warschau.
Eerste ruimtevlucht.
Dekolonisatie Afrika.
Oprichting Europese Gemeenschap.
Oorlog Israel - buurlanden.
Neil Armstrong zet eerste stap op de
maan.
Golfoorlog.
Opheffing Apartheid.
Invoering Euro.
10

De markeringsmomenten ~ De lijn van mijzelf.
Bij De lijn van mijzelf komen in ieder geval de volgende woordkaarten:
geboren
heden
jarig (10 x)
Eerste dag op de basisschool
De overige markeringen kunnen door de kinderen zelf gemaakt worden.
Voor eventuele suggesties van mee te leveren woordkaarten houd ik mij van harte aanbevolen.
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Bijlage A.
In deze bijlage geef ik u de vragen van:
â tabel voor de zinsontleding van Dr. Maria Montessori (Uitgave van Fa.
Nienhuis te Zelhem);
â de vragen bij Nederlandse geschiedenis in perioden van J.J. PrinsWerker en Dr. A. Romein-Verschoor (Uitgave van J. Muusses te Purmerend, niet meer verkrijgbaar);
â de vragen bij De dierenbak van N. van Ewijk (Uitgave van Fa. Nienhuis
te Zelhem).
Deze materialen kunnen een steun in de rug zijn voor zowel leerkracht als
kind, wanneer een onderwerp van De lijnen van het leven nader bestudeerd
moet worden. Het zijn voor de kinderen krachtige hulpmiddelen bij het
schrijven van een goede informatieve tekst: opstel of werkstuk.
De mooie principes van deze materialen zijn:
â probleemstelling, analyse en stellen van vragen;
Het aan te bieden thema of onderwerp wordt benoemd, in hoofdzaken
geanalyseerd en er worden vragen gezocht. Het is een structuur die je in
een goed geschreven tekst of opstel ook kan vinden.
{Een mooie (toevallige?) bijkomstigheid is dat je een soortgelijke
structuur te zien krijgt, als je de ontwikkeling van het leven op onze
planeet in lijnen vastlegt.}
â sleutelmateriaal;
Het werken met deze vragenstructuur geeft het kind een sleutel tot het
oplossen van toekomstige probleemstellingen. De “leerstof ” is nu niet
enkel meer de informatie, maar veel meer het stellen van “problemen” en
het kunnen analyseren daarvan. Alles natuurlijk op het niveau van het
betrefffende kind.
â zicht op mogelijke verbanden;
Gevonden informatie is niet altijd onder één vraag te plaatsen, maar

heeft betrekking op meerdere onderdelen. Het laat dan de relatie en de
mogelijke verbanden zien.
â verrijking taalonderwijs;
Voor mij persoonlijk een van de sterkste “nevenaspecten” van het werken met de vragen in het onderwijs. Het geeft je een instrument in handen waarmee je kinderen, rustig opbouwend, een goede tekst kunt laten
schrijven. De probleemstelling is de titel, de eerste serie vragen zijn de
hoofdstukken, de vragen die daar uit voortvloeien zijn de paragrafen.
â bevordering zelfstandig werken van leerlingen;
Na de aanbieding van de leerkracht kan het kind (na enige oefening)
zelfstandig aan het werk en is het niet meer direct afhankelijk van de
leerkracht: de structuur is bekend.
â antwoord op de ontwikkelingsbehoefte van het oudere basisschoolkind
(vanaf ± 8 jaar);
Maria Montessori noemde het oudere basisschoolkind (na de ontwikkeling van ontdekker en bouwer) de “wetenschapper”. Dit kind wil
zoveel mogelijk antwoord hebben op zijn vragen. De vragenstructuur
komt het kind hierin tegemoet.
â bevordert ontwikkelingsgericht denken (zowel voor leerkracht als voor
kind);
Alles wat zich aan ons openbaart is in ontwikkeling en in beweging. Ga
je (naast het basale aanbod) uit van vast omschreven leerstof, dan
ontken je deze ontwikkeling. Annie Romein-Verschoor omschrijft dit
als “Historisch leren denken” in tegenstelling tot het huidige onderwijs
waarin we de kinderen “slechts” het bezit meegeven van historische
feiten en voorstellingen.
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â tabel voor de zinsontleding van Dr. Maria Montessori (Uitgave van Fa.
Nienhuis te Zelhem).
Tussen haakjes staat vermeld welk zinsdeel men krijgt als antwoord op de
vraag als de tabel voor zinsontleding wordt gebruikt.
Maria Montessori heeft de eerste vraag (naar het gezegde) niet woordelijk
omschreven. In het gezegde gaat het om de kern waar alles om draait.
Dat kan omschreven worden als:
â Waar gaat het over?, Wat is de kern? Wat gebeurt er?
â Wie is het die? Wat is het dat? (onderwerp)
â Wie? Wat? (lijdend voorwerp)
â Aan wie? Aan wat? Voor wie? Voor wat? (meewerkend voorwerp)
â Wanneer? (Bijwoordelijke bepaling van tijd)
â Waar? Waarheen? (Bijwoordelijke bepaling van plaats)
â Vanwaar? (Bijwoordelijke bepaling van herkomst)
â Hoe? (Bijwoordelijke bepaling van hoedanigheid)
â Hoeveel? (Bijwoordelijke bepaling van hoeveelheid)
â In welke mate? (Bijwoordelijke bepaling van graad)
â Waardoor? (Bijwoordelijke bepaling van oorzaak)
â Waarom? (Bijwoordelijke bepaling van reden)
â Waartoe? (Bijwoordelijke bepaling van doel)
â Door middel waarvan? (Bijwoordelijke bepaling van middel)
Onderstaand een eenvoudige uitvoering hoe de vragen gebruikt kunnen
worden bij een verwerking over het ontstaan van de aarde.
â Waar gaat het over?, Wat is de kern?,Wat gebeurt er?
Ontstaan van de aarde.
â Wat is het dat ontstaat?
De aarde.
â Wie? Wat?
Geen antwoord mogelijk

â Voor wie ontstond de aarde?
Een mooie filosofisch/religieuze vraag die velen zullen beantwoorden
met: voor de mens.
â Wanneer ontstond de aarde?
Ongeveer 4,6 miljard jaar geleden.
â Waar ontstond de aarde?
De aarde ontstond aan de rand van het melkwegstelsel.
â Vanwaar ontstond de aarde?
De aarde ontstond uit de materie die een voormalige ster na een
uitbarsting tot supernova had weggeslingerd.
â Hoe ontstond de aarde?
De aarde ontstond door de invloed van de zwaartekracht die
inwerkte op de materie van de supernova.
â Hoeveel?
Geen antwoord mogelijk.
â In welke mate?
Geen antwoord mogelijk
â Waardoor?
Reeds beantwoord bij hoe? En vanwaar?
â Waarom ontstond de aarde?
Als we dat eens wisten!
â Waartoe ontstond de aarde?
Wederom een filosofisch/religieuze vraag die evenveel antwoorden
heeft als er meningen zijn.
â Door middel waarvan?
Reeds beantwoord bij hoe?
Met deze basale gegevens zullen kinderen in staat zijn een opstel te schrijven over het ontstaan van de aarde.
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Bijlage A.
â De vragen bij Nederlandse geschiedenis in perioden van J.J. PrinsWerker en Dr. A. Romein-Verschoor (Uitgave van J. Muusses te Purmerend, niet meer verkrijgbaar).

Oorspronkelijk zijn de vragen ontworpen om dienst te doen bij de
methode. U zult ontdekken dat het een krachtig hulpmiddel is bij het
bestuderen van oude en huidige culturen, oude en huidige naties.
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Bijlage A.
â De vragen bij De dierenbak van N. van Ewijk (Uitgave van Fa. Nienhuis
te Zelhem).
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