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Beste onderwijsgevenden,

®
Trots presenteert Uitgeverij De Arend u De lijnen van het leven .
De lijnen van het leven vertellen u en uw kinderen het verwonder-
ende en mooiste verhaal aller tijden:

Op een verhelderend eenvoudige wijze neemt u uw kinderen mee 
naar ieder belangwekkend moment in onze universele geschiede-
nis. Met behoud van het zicht op het grote geheel, zoomt u in op 
tijd en ontwikkeling.
Als u wel eens worstelt met een van de volgende vragen:

 Wat zijn mijn kerndoelen?â
â
â
â

â

â

â

 Welke lesjes kan ik mijn kinderen aanbieden?
 Welke vorming mag ik ze geven?
 Welke onderdelen van de geschiedenis, aardrijkskunde 
en biologie moet ik behandelen?

 Wat doe ik aan vredesonderwijs, besteed ik aandacht 
aan onze multiculturele samenleving?

 Ben ik in staat verbanden te leggen tussen de verschil-
lende kennisgebieden?

 Moet ik nu aan iets nieuws beginnen en het vertrouw-
de overboord gooien?

dan zult u ontdekken dat De lijnen van het leven doeltreffende 
antwoorden geven zonder uw eigen vertrouwde werkwijze te hoe-
ven verlaten. U en uw kinderen krijgen er wel iets bij: zicht op en 
inzicht in het al van wat wij als mens weten.

Deze brochure zal u antwoord geven op de volgende vragen:
 Wat zijn De lijnen van het leven?
 Voor wie zijn De lijnen van het leven?
 Waarom werken met De lijnen van het leven?
 Wat zijn de inspiratiebronnen van De lijnen van het leven?
 Welke uitvoeringen zijn er?
 Wat zijn de kosten?

Ik wens u veel plezier bij het lezen van de brochure.

Met vriendelijke groet,

Jos Werkhoven, Uitgeverij De Arend

â
â
â
â
â
â

Het verhaal van het Alles.Het verhaal van het Alles.

Het verhaal van het Alles.Het verhaal van het Alles.    

3



4

®De lijnen van het leven .®De lijnen van het leven .

tien keer miljard

tien keer miljoen

tien keer duizend

tien keer één

De lijn van het alles.

De lijn van de mens.

De lijn van de cultuur.

De lijn van mijzelf.



De lijnen van het leven bestaan uit vier lijnen van elk tien meter.
 De lijn van het Alles
 De lijn van de mens
 De lijn van de cultuur
 De lijn van mijzelf

â
â
â
â

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.
Het geheel is zwaar gelamineerd.
De lijnen kunnen worden uitgelegd door kinderen of worden opgehangen in 
de klas.

U ziet een fragment uit De lijn van het Alles.  De aarde vindt u op 4,6 miljard jaar.
 Het ontstaan van de eerste zeeën in inslagkraters op 4,4 miljard jaar.
 Het ontstaan van het eerste leven op 3,9 miljard jaar.

â
â
â

®Wat zijn De lijnen van het leven ?®Wat zijn De lijnen van het leven ?
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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 kom je 
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.
Op de lijn komen tientallen marke-
ringen uit de natuurkunde, uit de ster-
renkunde, 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 
miljoen jaar geleden) van het einde van 
de 10 meter lange lijn! De laatste 
centimeter van deze lijn wordt 
duizendvoudig vergroot tot

De lijn van de mens.

Tientallen markeringen uit de natuurkunde, o.a.: 
vorming protonen,
elektronen,
helium,
atomen.

Tientallen markeringen uit de sterrenkunde, o.a.: 
ontstaan sterrenstelsels,
ontstaan Melkweg,
ontstaan zonnestelsel.

Tientallen markeringen uit de geologie, o.a.: 
continentvorming,
continentverschuiving,
gebergtevorming,
ijstijden.

Tientallen markeringen uit de biologie, o.a.:
kernloze cellen,
bacteriën,
een-celligen,
algen,
gewervelde dieren,
de mens.

De markeringen uit de biologie, ontwikkeling van 
het leven, hebben de overhand.

De lijn van het Alles.De lijn van het Alles.

®De lijnen van het leven ~ De lijn van het alles.®De lijnen van het leven ~ De lijn van het alles.
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Waarschijnlijkheidswolk waterstofatoom:
geel = veelvuldige aanwezigheid elektronen;
blauw = geringe aanwezigheid elektronen.

De Arendnevel,
een geboorteplaats van sterren

Foto: NASA Space Hubble Telescope

Branchiosaurus
leefde tussen 305 en 240

miljoen jaar geleden,
lengte maximaal 70 cm.



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 
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 pré-sapiens, 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 1 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 Toba-explosie (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 
wordt duizendvoudig vergroot tot De lijn van de cultuur.

De lijn van de mens.De lijn van de mens.

De vader van
de evolutieleer

Charles Darwin
Bron: The Hornet (1871)

Mes van de Cro Magnon mens,
40.000 jaar oud
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De lijn van de cultuur stelt de tien duizend 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 
klasseverschillen en belastingen, eerste oorlogvoering, opkomst van diverse culturen als Egypte, China, Griekenland, Romeinen,  Maya, Hunnen, 
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 De lijn van mijzelf.

De lijn van de cultuur.De lijn van de cultuur.

®De lijnen van het leven ~ De lijn van de cultuur.®De lijnen van het leven ~ De lijn van de cultuur.
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Het voorbeeld laat een mogelijke in-
vulling zien van een kind dat op 4 
juni jarig is en op 1 oktober op vier-
jarige leeftijd in het ziekenhuis is 
opgenomen.

De lijn van mijzelf.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 worden 
door het kind zelf aangebracht.
Extra op deze lijn is de onderverdeling van de jaren in maanden en dagen.

t$¡É%¹i
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Hiernaast ziet u een overzicht 
van de vier lijnen van het leven.
De zoom-factor duizend wordt 
nu goed zichtbaar en geeft zicht 
op verhoudingen.

Naast het werken met de lijnen 
in het kader van de 'kosmische 
vorming', zijn de lijnen ook 
goed inzetbaar als getallenlijn in 
de rekenkunde. Extra setjes 
getalkaarten kunnen op uw vraag 
worden meegeleverd.

Het overzicht.Het overzicht.

Sleutelmateriaal.Sleutelmateriaal.

®De lijnen van het leven ~ Het overzicht.®De lijnen van het leven ~ Het overzicht.
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Onderwijsgevenden staan voor de verantwoordelijke taak de nieuwe mens voor te bereiden op de immer veranderende samenleving. Velen ervaren die 
veranderingen nu als buitengewoon snel, anderen haken af omdat ze de ontwikkelingen niet bij kunnen benen: het overzicht ontbreekt.
De lijnen van het leven bieden de onderwijsgevenden en leerlingen een sleutel om zowel historische als toekomstige ontwikkelingen in een begrijpelij-
ker perspectief te zien. Zo is het materiaal een sleutel die , zowel voor de kinderen als onderwijsgevenden, altijd zal passen op hetgeen men wil bestude-
ren. Het materiaal zal daarom ook niet verouderen: nieuwe ontdekkingen en/of ontwikkelingen kunnen direct hun plaats krijgen.

tien keer miljard

tien keer miljoen

tien keer duizend

tien keer één

De lijn van het alles.

De lijn van de mens.

De lijn van de cultuur.

De lijn van mijzelf.



Het verhaal kan 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 vier.
Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn er verder geen leeftijdsgrenzen. Het materiaal is weliswaar ontworpen voor het gebruik met kinderen, het verhaal 
dat De lijnen van het leven vertellen is beslist niet kinderachtig!

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.

Voor ieder mens op aarde.Voor ieder mens op aarde.

Leeftijd?Leeftijd?

®Voor wie zijn De lijnen van het leven ?®Voor wie zijn De lijnen van het leven ?

Steven Cousins
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Wij leven anno nu in een globale samenleving: we handelen en communiceren met 
elkaar, we kijken naar elkaar en we leren van elkaar.
Veel van de activiteiten die wij ondernemen (bijvoorbeeld het gebruik van fossiele 
brandstoffen of de invoering van de Euro), hebben invloed op de gehele aarde.
Veel, zeer veel van wat wij nu leren (bijvoorbeeld computertechniek, bewegingen 
van de aardkorst of DNA-onderzoek) heeft invloed op ieder mens afzonderlijk 
op onze globe. Niet eerder is de mens in staat geweest om, op zo een gedetail-
leerde wijze als heden mogelijk is, te kijken naar zijn eigen positie en handelwijze 
in ons immense heelal.

Welke verbindingen zijn aanwezig tussen het al wat ons omringt en ons eigen 
handelen?
De lijnen van het leven geven die verbindingen niet direct, maar zullen zeker een 
stimulans zijn bij het stellen van de vragen naar oorsprong en ontwikkeling.
De lijnen van het leven zijn in die zin meer een huidige stand van zaken.
Ik zou iedereen op onze globe willen adviseren zich van de huidige stand van zaken 
op de hoogte te stellen, waarmee bovenstaande vraag gedeeltelijk is beantwoord.

De globe als dorp.De globe als dorp.

®Waarom werken met De lijnen van het leven ?®Waarom werken met De lijnen van het leven ?

Tijd

-300.000 jaar

-10.000 jaar

-6.000 jaar

-4.000 jaar

-21 jaar

jager

~

~

~

~

~ ~

~

~

~

~

boerin

pottenbakker

Farao

Armstrong

eigen omgeving

dorp

stad

staat en buurstaten

aarde en maan

Wie? Invloedssfeer
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Graag geef ik bovenstaande vraag door aan Maria Montessori, Kees Boeke, Annie-Romein Verschoor, J. Prins-Werker en Fred Spier. Zij hebben mij 
geïnspireerd bij het werken met en ontwikkelen van De lijnen van het leven. Het is opvallend dat de ideeën van de inspiratiebronnen voor het onder-
wijs een respectabele leeftijd hebben. De drie ideeën zijn vijftig jaar of ouder, hebben hun bestaansrecht in het onderwijs nog steeds niet verworven 
doch zijn mijns inziens heden uiterst actueel. 

De inspiratiebronnen.De inspiratiebronnen.



Het eerste idee om op een ‘kosmische’ wijze te werken met tijdlijnen komt van Maria Montessori. In de jaren 1940 
- 1945 werkte zij in India voor het eerst met een honderd meter lange lijn die de leeftijd van de aarde voorstelde. De 
laatste halve centimeter was roze en stelde de leeftijd van de mens op aarde voor.

“....de kinderen dachten dat de zon alleen maar op Madras scheen......Ze geloofden dat de 
geschiedenis alleen maar betrekking had op India en dat hun volk het oudste was omdat ze zo 
een oude cultuur hadden. Ze waren verrukt over onze verhalen over de oude Egyptische 
geschiedenis en over dat de mens nog maar zo kort op aarde was. Dat laatste feit illustreerden 
we met een honderd meter lang zwart touw, waarvan de laatste halve centimeter roze was.......” 
(Citaat: Mario M. Montessori, 13 april 1950, Internationale Montessori Conferentie te 
Amsterdam)

Het tweede idee komt van Annie Romein-Verschoor en J. Prins-Werker. Zij ontwikkelden samen een prachtig 
instrument (voor zowel leerkracht als kind) om culturen of naties in welke periode dan ook te bestuderen. Het 
instrument bestaat uit achtentwintig vragen verdeeld over vier lagen: natuur, arbeid, samenleving en cultuur. Er 
kan op verschillende wijzen mee gewerkt worden, men kan ermee reizen en ontdekken in tijd en richting.
Annie Romein-Verschoor vertelt:

“.......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......Wij kunnen de kinderen geen leerstof in blik 
meegeven maar van het kind dat op kinderlijk niveau geleerd heeft historisch te denken, d.w.z. te 
vragen naar oorsprong en ontwikkeling van dingen en verschijnselen, kan men verwachten, dat 
hij die denkgewoonte in zijn later leven zal behouden.....” (Annie-Romein Verschoor in 
Nederlandse geschiedenis in perioden, J. Muusses, Purmerend)

Maria Montessori.Maria Montessori.

Annie Romein-Verschoor en J. Prins-Werker.Annie Romein-Verschoor en J. Prins-Werker.

®De inspiratiebronnen van De lijnen van het leven .®De inspiratiebronnen van De lijnen van het leven .
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Uitsnede van Maria Montessori
1000 lire biljet, Banca d’Italia

Annie Romein Verschoor
op boekomslag, uitg. De Arbeiderspers



Het derde idee komt van Kees Boeke die in de vijftiger jaren al werkende met zijn kinderen in Bilthoven, 
twee fantastische kosmische reizen maakte. Uitgaande van een kind met een poes op de schoot dat op een 
stoel zat op de speelplaats van de school, maakte hij eerst een macro-kosmische reis. Het eerste beeld was 
het meisje in een vierkant van anderhalve meter, gezien van vijf meter hoogte. Iedere volgende stap in de 
reis was tien keer hoger, waarbij het beeld tien keer groter werd. Zo verliet hij de aarde in een paar stappen 
en nam zijn kinderen mee uit het zonnestelsel, dwars door ons Melkwegstelsel, diep, heel diep het heelal 
in.
De tweede micro-kosmische reis begon op dezelfde plaats als de eerste: bij het meisje op de speelplaats. 
De eerste stap liet het 1/10 deel van het meisje (de hand) tien keer zo groot zien. Zo reisden de kinderen 
verder langs haarvaten, celwanden, bacteriën en virussen naar atomen, elektronen en protonen.
Kees Boeke schrijft in het voorwoord van een in 1959 uitgegeven boekje:

“.........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 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.” (Uit: Kees Boeke, Wij in het heelal, het heelal in ons, 1959, 
Uitg. Muusses en Meulenhoff)

In 1982 verscheen op basis van het boekje van Kees Boeke ‘Machten van tien’ van P. en P. Morrison, ISBN 
9070157489, Uitg. Natuur en techniek. Een boek dat in geen enkele school zou mogen ontbreken.

Kees Boeke.Kees Boeke.

®De inspiratiebronnen van De lijnen van het leven .®De inspiratiebronnen van De lijnen van het leven .
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Illustraties uit
Wij in het heelal,
het heelal in ons
van Kees Boeke



®De inspiratiebronnen van De lijnen van het leven .®De inspiratiebronnen van De lijnen van het leven .
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De actualiteit van bovenstaande ideeën wordt mijns inziens bevestigd door mijn laatste 
inspiratiebron Fred Spier. Dr. Spier is universitair hoofddocent aan het Instituut voor 
Interdisciplinaire Opleidingen van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1994 organi-
seert hij samen met de socioloog Joop Goudsblom de interfacultaire introductiecursus 
Geschiedenis in het Groot. Hij is biochemicus, cultureel antropoloog, historisch 
socioloog en auteur van 'Geschiedenis in het Groot, Een alomvattende visie'..Fred Spier is 
een van de weinige wetenschappers op onze globe die de verbanden onderzoeken tussen de 
gegevens welke worden aangeleverd door alle andere wetenschappelijke disciplines. Zij 
noemen dat ‘Big History ’, een overzicht van alle bekende geschiedenis vanaf het begin van 
het universum tot en met het leven op aarde van vandaag. Fred Spier schrijft:

“......het voorziet ons van een raamwerk dat ons helpt de 
overeenkomsten naar voren te halen tussen de verschillende aspecten 
van de geschiedenis, welke ik pas goed ben gaan begrijpen sinds ik op 
deze wijze bezig ben.....”

“....om de eenheid (van het heelal) te kunnen begrijpen hebben we een 
verenigde kennis nodig die niet is opgesplitst langs de lijnen van de 
academische specialisaties........
.......als we ons ‘grote  verleden’ goed willen begrijpen, moeten we één 
enkel schema hebben dat ons de gelegenheid geeft alle bestaande 
kennis te combineren.“

Uit: 'Geschiedenis in het Groot, Een alomvattende visie', Amsterdam University Press 
1999, ISBN 90 5356 355 5, NUGI 641.

Meer informatie en goede links:
 http://www.i2o.uva.nl/i2osite.htm

Fred Spier.Fred Spier.

Boekomslag van het geciteerde boek
van Fred Spier



In 2019 wordt er gewerkt aan een update van De lijnen van het leven. 
Er zijn nog wat bestelmogelijkheden betreffende de eerste versie.
Wilt u meer informatie over de update en/of informatie over de eerste versie, neemt u dan contact op met Uitgeverij De Arend.
Het beste doet u dat per telefoon.

Uw vraag:

..............................................

U kunt dit PDF bestand ook invullen op uw PC.
U slaat het ingevulde bestand op op een voor u handige locatie en u zendt het naar: Uitgeverij@DeArend.nl

Naam school: ..............................................
Ter attentie van: ..............................................
Adres: ..............................................
Postcode-Plaats: ..............................................
Eventueel telefoon:

Bestelformulier.Bestelformulier.

Bestellen.Bestellen.

Uw gegevens.Uw gegevens. Verzenden naar:Verzenden naar:

Post: Uitgeverij De Arend
Koninginneweg 98
1241 CX Kortenhoef

Tel: 035-6564636
Email: Uitgeverij@DeArend.nl
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