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De Tijdlijn van het Leven 

 
Er bestaat een samenhang tussen de Tijdlijn van het Leven en een aantal andere materia-
len. Dit materiaal moeten aan de kinderen tenminste gedeeltelijk aangeboden zijn, voordat 
de eerste aanbieding van de Tijdlijn van het Leven, in de middenbouw, kan beginnen. 
 

Een gedeelte van deze aanbiedingen wordt reeds in de onderbouw gegeven. Op deze 
wijze wordt in de onderbouw het eigenlijk kosmische onderwijs (mede) direct voorbe-
reid. Het aanbieden van de Tijdlijn van het Leven zonder deze voorbereidende materia-
len wordt afgeraden, omdat dan bij de kinderen de noodzakelijke voorkennis ontbreekt. 

 
De voorbereiding geschiedt vanuit drie leerstofgebieden: aardrijkskunde; biologie en ge-
schiedenis. Om welke materialen het gaat wordt hieronder schematisch weergegeven. 

 
De Tijdlijn van het Leven 

 
Geschiedenis Biologie Aardrijkskunde 

Onderbouw Onderbouw Onderbouw 
. Tijdlijnen . Plaatjes van dieren . Aardbol land water 
. Kalenders . Plaatjes van planten . Aardbol werelddelen 

. Inlegkaart werelddelen 
  . Inlegkaart Europa 
 . Classificatiespel met plaatjes 

van dieren en planten 
. Geclassificeerde begrippen 
van dieren en planten 

. Landvormen 
 
. Geclassificeerde begrippen 

Middenbouw Middenbouw Middenbouw 
. Zwarte tijdlint . Classificatietabellen . Geologieblokken 
. Kosmische vertelling over diersoorten van Hans Elsner 
het ontstaan van de aarde . classificatietabellen  

- Verhaal 
- Proefjes 

plantensoorten  

- Vertelplaten   
. Klok van de Tijdperken   

 

Het materiaal van Elsner kan ook weggelaten worden of later worden aangeboden. Het 
wordt in een apart artikel in deze reeks beschreven. Het werken met de materialen kan 
parallel aan de aanbiedingen van de Tijdlijn van het Leven nog worden voortgezet. 

 
 

Aanbevolen hulpmiddelen 
 

Tijdens de lessen met de Tijdlijn van het Leven kan gebruik gemaakt worden van fos-
sielen, gesteentes en dergelijke. 
In de loop der jaren valt een hele verzameling op te bouwen op het gebied van dit 
soort voorwerpen; in sommige oudheidkundige musea zijn ze te koop. 
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Getoond kunnen worden : 
 

- stukken steenkool 
- steenkool met plantafdrukken 
- vulkanische gesteenten 
- mergelsteen, waarin radiolaria en foraminiferen 
- zee-egel gevonden in mergelgroeve 
- belemniet gevonden in mergelgroeve 
- stukjes koraal 
- fossielen van ammonieten 
- stukje gefossiliseerd dinosaurusbot 
- stukje ijzererts 
- fossiel van een trilobiet 

 
Daarnaast kunnen de figuurtjes van dieren en mensen die geleverd worden bij het 
Zwarte Tijdlint gebruikt worden. 

 
Kinderen die eenvoudige hoofdzaken op het gebied van de evolutie in de lessen met de 
Tijdlijn van het Leven hebben vernomen, willen zich vaak door zelfstudie verder zelf-
standig in details verdiepen. In het documentatiecentrum van de school zullen ze dan 
ook eenvoudige en meer ingewikkelde, maar steeds wetenschappelijk correcte, in-
formatie moeten kunnen vinden. Het verdient aanbeveling om hiermee bij het samen-
stellen van de boekencollectie rekening te houden. 

 
Tenslotte is het internet een rijke bron waaruit geput kan worden bij het verzamelen 
van informatie. 

 
De samenstelling van het materiaal 

 
De Tijdlijn van het leven bestaat uit drie onderdelen: 

 

   Een ingekleurde Tijdlijn met een tijdsindeling Paleozoïcum, Mesozoïcum, Ce-
nozoïcum en Neozoïcum. Daaronder een verfijnde indeling en een serie ver-
schillend gekleurde lijnen die het ontstaan en de ontwikkeling van soorten 
aangeven. De tijdlijn wordt geïllustreerd door afbeeldingen van dieren en 
planten. 

   Een ‘lege’ tijdlijn waarop de afbeeldingen van planten en dieren en de namen 
van de tijdsindelingen ontbreken. 

   De losse afbeeldingen van de dieren en de planten en de namen van de tijds-
indelingen. 
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Op de afbeelding hierboven de Tijdlijn van het Leven, zoals die door Nienhuis in het En-
gels geleverd werd. Tegenwoordig is de Tijdlijn nog in het Duits leverbaar door Martin 
Plackner. Voor bijzonderheden zie blz. 62 en verder. Bij de beschrijving in deze reader 
maak ik gebruik van de vroegere Engelse versie.  
 

 
Werken met de lege Tijdlijn van het Leven 
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De middenbouw aanbiedingen 

Globale aanbieding 
 

Het Paleozoïcum 
 

Dit tijdperk is het blauwe deel bovenaan de tijdlijn. Het is de tijd van de oudste dieren 
en het duurt het langst; het was het grootste segment op de Klok van de Tijdperken 

 
 
Het Mesozoïcum 

 
Het Mesozoïcum komt erna. Het is het oranje gekleurde deel bovenaan de tijdlijn. We 
vinden er de dieren van het middelste tijdvak van het leven. 

 
Het Cenozoïcum 

 
Het Cenozoïcum wordt ook wel het tertiaire of derde tijdvak genoemd. Het is het rood-
gekleurde deel van de tijdlijn. Het is het tijdvak van de nieuwe dieren. Het laatste stuk 
van dit tijdvak noemen we het Neozoïcum of het kwartaire tijdvak. Dit is de tijd van het 
nieuwste dier: de mens. Het is maar een heel klein wit stukje op de tijdlijn. 

 
De tijdperken van de dieren 

 
Kinderen moeten de classificatietabel met ongewervelde en gewervelde dieren gedaan 
hebben. Dit materiaal wordt in een bijlage bij dit hoofdstuk beschreven. 

 
Hang de tabellen nogmaals op en herhaal de begrippen ongewerveld en gewerveld. 

 
Tijd der ongewervelde dieren 

 
In de tijd der ongewervelde dieren zijn alle dieren die we op de tijdlijn zien onge-
werveld. 

 
Tijd der vissen 

 
Wijs de vissen eens aan op onze classificatiekaarten. Op de Tijdlijn van het Leven zijn 
het de eerste gewervelde dieren die we tegenkomen. 

 
Tijd der amfibieën 

 
Wijs de amfibieën eens aan op de classificatiekaarten. Wat betekent het woord amfi-
bie? Tot op dit moment was al het leven op de aarde leven in het water geweest. Nu in 
de tijd van de amfibieën leven er dieren als jong in het water, maar als ze volwassen 
zijn kunnen ze ook op het land leven. 
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Tijd der reptielen 
 

Wijs de reptielen eens aan op de classificatiekaarten. Reptielen zijn de eerste dieren die 
hun hele leven lang op het land leven. 
Je ziet een soort van zijlijn onder de reptielenlijn op de tijdlijn. Het is de lijn van de 
vliegende reptielen. We denken dat uit deze vliegende reptielen de vogels ontstaan zijn. 

 
Tijd der zoogdieren. 

 
Wijs de zoogdieren nog eens aan op de classificatiekaarten. Vertel eens waaraan je 
zoogdieren herkennen kunt? 

 
Zoogdieren zijn de laatste soort dieren die op de aarde verschijnen. De mensen behoren 
tot de zoogdieren. 

 
Onderverdeling van ongewervelde dieren 

 
Rijk der trilobieten 

 
Hier hebben we het tijdperk van de trilobieten. Het is het eerste deel van de lange tijd 
der ongewervelde dieren. In deze tijd zijn de trilobieten de belangrijkste dieren. En ook 
de sterkste. Ze komen op de hele aarde voor. 

 
Wouden van zeelelies 

 
Daarna komt de tijd van de zeelelies. Deze dieren bedekten de bodem van de oceanen. 
Ze worden lelies genoemd omdat we lang hebben geloofd dat de skeletten van dieren 
die we vonden bloemen geweest waren. Daarna hebben we ontdekt dat het dieren wa- 
ren. Ze behoren tot de stekelhuidigen. Kun jij die eens op de classificatiekaarten aan-
wijzen? 

 
NB: Alle dieren waarover we hier spreken moeten dus als soort al gekend zijn van de 
classificatiekaarten. 

 
Er staan nog meer namen op de tijdlijn van het leven hieronder. (Wijs de lijn aan die 
begint met Cambrium) Daar zullen we het later nog over hebben. 

 
De IJstijden 

 
Kijk eens naar deze ijspegel in het tijdperk van de trilobieten. We zien nog drie van die 
pegels op de tijdlijn. In totaal zijn het er vier. Die pegels stellen een tijd voor waarin de 
aarde en bijna alle oceanen bedekt waren met een dikke ijskorst. We noemen dat de 
ijstijden. 
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De gekleurde lijnen 
 

Kijk eens naar de gekleurde lijnen op deze tijdlijn. Sommige houden ergens op. Andere 
lopen over de hele tijdlijn door. Deze lijnen geven aan wanneer bepaalde dieren ont-
staan zijn, hoe ze zich ontwikkelden en (soms) hoe ze zijn uitgestorven. Dat was bij 
voorbeeld het lot van de trilobieten; hun lijn eindigt hier. Maar andere lijnen beginnen 
erg vroeg en lopen door tot de dag van vandaag. Deze diersoorten blijven in leven, al 
veranderen ze soms van uiterlijk. 
De bergen en kaarten 

 
Kijk eens naar de bergen. Hier en hier. Deze bergen vertellen ons dat de aardkorst 
steeds maar in beweging is. We zullen zien wanneer deze bergen ontstonden en waar- 
om. Je leest hier ook over het klimaat en het leven in het water en op het land. 

 
Verwerking 

 
De kinderen leggen de namen met de losse kaartjes eerst op de ingevulde tijdlijn en 
daarna op de lege tijdlijn. 
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Meer details: Paleozoïcum 

Deze lessen worden gegeven nadat de kinderen de inhoud van de eerste les voldoende 
verwerkt hebben. 

 
Cambrium 

 
De naam van deze periode is ontleend aan de streek waar de eerste fossielen uit deze 
tijd werden ontdekt. Het is in Wales en heet Cambria. 

 
Kun jij Wales eens aanwijzen op de kaart van Europa? Het is een deel van het Verenigd 
Koninkrijk (Groot-Brittannië) 
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Welke diersoorten en planten vinden we in het Cambrium? 

Wijs ze eerst aan op de classificatiekaart en dan op de tijdlijn. 

Alle dieren van het Cambrium leven in het water. Op het land was leven nog niet moge-
lijk. 

 
Laten we eens naar de trilobieten kijken. Ik laat je een fossiel van een kleine tri-
lobiet zien. Maar er zijn er ook die heel wat groter zijn. Zo'n dertig centimeter 
lang. In de grotten van Remouchamps in België bij voorbeeld vind je hun fossielen 
in een plafond. 

 
Je vindt ze niet op onze classificatietabellen, want ze zijn uitgestorven. Ze 
hoorden bij de geleedpotigen, de kreeften. 

 
Ze hadden geen vijanden. Dus het werden er al snel een heleboel. Ze stierven 
uit toen er een vijand aankwam: de kou. We denken dat ze niet goed tegen de 
kou konden en daardoor verzwakten en uitstierven. 

 
Bespreek daarna op dezelfde manier de andere dieren uit het Cambrium. 

 
Laten we eens naar de kwallen kijken. Het waren weekdieren. Ze hadden dus 
geen wervelkolom, geen skelet of beschermend schild. Ze bewegen zich voort 
door het water door hun lichaam samen te trekken en weer te openen. Ze heb-
ben tentakels onder aan hun lichaam waarmee ze kleine diertjes kunnen vangen 
die hun voedsel zijn. Ze konden klein zijn, maar ook heel groot, met een scherm 
van een meter of twee doorsnee. 

 
Laten we eens naar de sponsen kijken. Het lijken wel planten, maar het zijn toch die-
ren. Ze leefden in koloniën op de bodem van de zee. Dat doen we ook nu nog, maar 
deze sponsen zagen er anders uit dan onze sponsen van vandaag. De spons lijkt wel 
een zak met kleine gaatjes erin. Door die gaatjes zuigt hij water op. Zo komt hij aan 
zuurstof en kleine waterdiertjes, die zijn voedsel vormen. 

 
Er zijn twee soorten weekdieren. Ze hebben een huisje dat uit één stuk bestaat, zoals 
de slak. Of hun huis bestaat uit twee schelpen die aan elkaar zitten. Zoals bij de mossel. 

 
Geleedpotigen hebben poten die uit stukjes bestaan. Dat is het geval bij de kreeften. 

 
Er waren ook planten in deze periode (pak nu de plantentabel) Alle dieren leefden in 
het water, maar op het land leefden al planten. Maar nog niet zoveel als tegen-
woordig. 
Planten in het water waren de algen en wieren. 
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Verwerking 
 

Neem nu de losse dieren uit de tijd van het Cambrium. Leg ze eerst op de  volgeteken-
de tijdlijn en verplaats ze daarna op de lege tijdlijn en herhaal de oefening tot je ze 
kent. 

 
Probeer dan de losse dieren direct op de lege tijdlijn te leggen en kijk op de ingete-
kende of je het goed gedaan hebt. 

 
Je kunt gegevens over deze dieren opzoeken in het documentatiecentrum of op het 
internet en als je dat wil dan kun je er iets over tekenen of opschrijven. 

 
 

Wormen Worms 
Holtedieren (de kwal) Jellyfish 
Sponsen Sponges 
Weekdieren met een huis uit een stuk 
(de slak) 

Molluscs with conical shells 

Weekdieren met een huis dat uit twee 
stukken bestaat (de mossel) 

Bivalved Mussels 

Geleedpotige dieren (kreeften) Crustacians 
Eencelligen Monocellular animals and plants 
Trilobieten Trilobites 
Algen Algae 
Zeewier First Seaweeds 
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Ordovicium 
 

 

Het Ordovicium begint na de eerste ijstijd. Dit tijdperk is ook genoemd naar een volk 
in Groot-Brittannië, de Ordovicen. Ze woonden in het Noorden van Wales. Waar ze 
woonden zijn de eerste fossielen uit die tijd gevonden. 
Tijdens het Ordovicium worden de trilobieten minder belangrijk. Hun lijn gaat naar be-
neden. 
Het is een tijdperk waarin grote schaaldieren leven. 

 

De zeeschorpioen (Seascorpion) 
De hoefijzerkrab (Horseshoe crab) 
De belemnieten (Grant squid) 
De zeesterren (Starfish) 
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Zeeschorpioenen hadden een li-
chaamsbouw die het midden hield 
tussen hedendaagse schorpioenen 
en kreeften, met zes looppoten, 
twee flinke scharen en twee zwem-
poten. Aan de staart zat een extra 
aanhangsel, het zogenaamde telson. 
Zie links onder op de tekening. Dit 
had soms de vorm van een angel 
(waarschijnlijk zonder gif) of een 
platte vin. Zeeschorpioenen met een 
platte telson zwommen waarschijnlijk net als walvissen en dolfijnen. Sommige 
waren grote roofdieren; enkele soorten werden tot 3 meter lang. De meeste 
soorten waren echter klein, zo`n 20 centimeter lang. 

 
(Bewerkt uit Wikipedia) 

 
De hoefijzerkrab leeft ook nu nog. Van de eerste soorten hebben we fossielen ge- 
vonden uit het Ordovicium. 

 
Belemnieten behoren tot de inktvissen. Met de naam Belemniet bedoelen we het 
fossiel zelf of het levende dier. Inktvissen behoren tot de meest intelligente weekdie-
ren, ze hebben grote ogen, ze hebben tentakels, en ze hebben een week lichaam. 
De tentakels hebben ze op hun kop. Het fossiel dat we vinden is het interne skelet 
(het rostrum). Het rostrum hielp de belemniet om zijn evenwicht te bewaren in het 
water en het bood weerstand tegen schokken. 

 
Zeesterren behoren tot de stekelhuidigen. Ze hebben allemaal vijf armen. De eerste 
zeesterren ontstonden in het Ordovicium. Zeesterren leven ook nu nog. 

 
We zien dat er in het Ordovicium drie soorten dieren ontstaan. 

 

Mosselen en slakken (Mussels and snails) 
Zeelelies (Feather stars, sea lilies) 
Graptolieten (Graptolites) 

 
Mosselen zijn weekdieren. Ze wonen in een schelp die uit twee delen bestaat.  
 
Slakken zijn ook weekdieren, maar hun omhulsel bestaat uit één deel. De eerste 
mosselen en slakken vinden we in het Ordovicium. 

 
Zeelelies lijken wel planten, maar het zijn dieren. Het skelet is opgebouwd uit een 
steel of stam, een kelk en enkele beweeglijke armen (het aantal varieert tussen de 6 
en de 15 armen). De armen werden waarschijnlijk benut voor het verzamelen en 
vangen van voedsel, zoals kleine visjes en plankton. Zeelelies ontstonden in het 
Ordovicium. 

 
(Bewerkt uit Wikipedia) 
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Graptolieten 
 

Het woord graptoliet is afgeleid van de Griekse woorden graptos ("geschre-
ven") en lithos, dat "gesteente" betekent. Graptolieten zijn zo genoemd omdat 
ze lijken op hiëroglyfen (Egyptische beeldschrifttekens). Het waren kolonie-
vormende zeedieren, met een stevig uitwendig skelet (exoskelet) van chitine. 
De individuele diertjes leef den in kokertjes (thecae), die in een enkele of dub-
bele rij aan takken zaten. De meeste soorten hadden een drijforgaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Hiëroglyfen  

                           www.postzegelblog.nl                                                        Graptolieten 
 

(Bewerkt uit Wikipedia en museumkennis.nl) 
 

De planten in deze periode zijn opnieuw de algen. 

Verwerking 
 

Neem nu de losse dieren uit de tijd van het Cambrium en het Ordovicium. Leg ze eerst 
op de volgetekende tijdlijn en verplaats ze daarna op de lege tijdlijn en herhaal de oe-
fening tot je ze kent. 

 
Probeer dan de losse dieren direct op de lege tijdlijn te leggen en kijk op de ingeteken-
de tijdlijn of je het goed gedaan hebt. 

 
Je kunt gegevens over de dieren uit het Ordovicium opzoeken in het documentatiecen-
trum of op het internet en als je dat wil dan kun je er iets over tekenen of opschrijven. 
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Siluur 
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De naam van het Siluur is ook weer ontleend aan een gebied in Groot-Britannië  waar 
het eerst fossielen uit deze tijd gevonden zijn. Het is de streek waar de Siluren 
woonden. En ook dit keer is dat in Wales. 
Het Siluur is een korte periode voor het begin van de tweede ijstijd. De oceaan begint 
te bevriezen, het zeeniveau daalt en er komt meer land boven water. Langs de kusten 
ontstaan moerassen en in die moerassen vind je moerasplanten. 
Er beginnen zich planten- en dierensoorten te ontwikkelen die in moerassen leven. 

 
De eerste planten op het land noemen we lichens. Het is een combinatie van pad-
denstoelen en algen. Lichens kunnen tegen een stootje. Ze groeiden vaak onder barre 
omstandigheden.  

 
Vissen waren belangrijke dieren in die tijd. Er ontstonden kleine visjes; de eerste ge- 
wervelde dieren. 

 
De trilobieten waren nu bijna uitgestorven. Dat geldt ook voor de zeelelies. Maar er 
ontstond een nieuw soort boomachtige zeelelies. Verder leefden er duizendpoten en 
zeekomkommers. 
Twee nieuwe soorten komen tot ontwikkeling: de koralen en de radiolaria. (stra-
lendiertjes) 

 
 

 
 

 

Stralendiertjes 

Voor het eerst kwamen er grote koraalriffen voor, die werden 
gebouwd door tegenwoordig uitgestorven soorten koraal als 
Tabulata en Rugosa. De Rugosa zijn een uitgestorven orde van 
koralen, die vooral voorkwamen van het midden van het Ordo-
vicium tot het late Perm. Solitaire Rugosans worden ook wel 
hoornkristallen genoemd vanwege hun unieke hoornvormige 
kamer met een gedraaide zijkant. Sommige van deze rugosans 
konden een lengte bereiken van bijna een meter. 

 
Stralendiertjes (Radiolaria) zijn een groep van zeer kleine, 
eencellige organismes. Ondanks hun naam zijn het geen echte 
dieren. Stralendiertjes zijn er in talrijke soorten en vormen, de 
grootte varieert van 30 micron tot twee millimeter. Om de stra-
lendiertjes goed te kunnen bekijken, is een sterke microscoop 
nodig. Ze worden overal ter wereld aangetroffen en zijn bekend 
sinds het Cambrium. Stralendiertjes leven te midden van het 
zee plankton en wanneer ze afsterven vallen ze uiteen, maar 
hun kiezelskelet lost niet op in zeewater zoals een kalkskelet en 
blijft behouden en zakt naar de bodem. Hier vormen de skelet-
jes een bijzondere afzetting die radiolariënslik wordt genoemd, 
dat een dikte van enkele tientallen en zelfs wel honderden me-
ters kan hebben. Als het slib verhardt, wordt het radiolariet ge-
noemd. Omdat er zoveel verschillende soorten zijn en de stra-
lendiertjes al zo lang bestaan zijn de afzettingen van hun kie-
zel- skeletjes belangrijke gidsfossielen

(Bewerkt uit Wikipedia) 
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Verwerking 
 

Neem nu de losse dieren uit de tijd van het Cambrium, het Ordovicium en het Siluur. 
Leg ze eerst op de volgetekende tijdlijn en verplaats ze daarna op de lege tijdlijn en 
herhaal de oefening tot je ze kent. 

 
Probeer dan de losse dieren direct op de lege tijdlijn te leggen en kijk op de ingeteken-
de of je het goed gedaan hebt. 

 
Je kunt gegevens over de dieren uit het Siluur opzoeken in het documentatiecentrum of 
op het internet en als je dat wil dan kun je er iets over tekenen of opschrijven. 

 
 

Boomachtige zeelelies Stalked (tree-like) sea-lilies 
Zeekomkommer Sea-urchin 
Duizendpoot Millepede 
Koralen Corals 
Moerasplanten Marsh plants 
Stralendiertjes Radiolarian 
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Devoon 
 

Dit tijdvak begint met een ijstijd. Ook deze periode is genoemd naar een ge-
bied Groot-Brittannië, waar de Devonen woonden. Dat is in Zuidwest Engeland 
in een graafschap dat Devonshire heet. Het Devoon is de tijd van de Vissen. 
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Het aantal zeeschorpioenen verminderde in die tijd. Er waren zeesterren met 
armen die eruitzagen als slangen. 

 

De koralen, mosselen en stralendiertjes ontwikkelden zich verder. De zeele-
lies namen de vorm aan van bomen. 

 
Aan het eind van het Ordovicium ontstonden de eerste vissen. De eerste vissen wa- 
ren diertjes zonder kaken. Deze vissen zogen via een kleine mondopening kleine 
voedseldeeltjes van de modderige zeebodem op en zeefden deze met hun kieuwen 
uit het water. Om zich tegen grotere roofdieren - zoals zeeschorpioenen - te be-
schermen, schoten ze de modderbodem in. Als ze voorzien waren van een stevig 
pantser, (pantservissen) was dat niet nodig. De meeste vertegenwoordigers van 
deze groep waren voorzien van een stevig pantser van beenplaten, waarmee ze zich 
ook tegen de roofzuchtige zeeschorpioenen konden beschermen. 

 
(Bewerkt uit www.museumkennis.nl ) 

 
Tegen het einde van het Devoon zijn er ook vissen met een inwendig skelet, dat 
uit kraakbeen bestaat. Daarnaast zijn er beenvissen. De meeste beenvissen beho-
ren tot de straalvinnigen. 

 
Uit het Ordovicium kennen we de belemniet, een inktvis met een recht skelet. Er wa-
ren nu ook inktvissen die woonden in een spiraalvormige schelp. Dat is bij voorbeeld de 
ammoniet. Ze bouwden steeds nieuwe kamers in hun behuizing erbij van de kalk die 
in het zeewater zat. Die kamers werden gevuld met een soort gas. Dat maakte het mo- 
gelijk dat ze door het water zweefden. 

 
Op het land ontstonden nu insecten. Het eerste de kleintjes, maar later ook grote. 

 
En verder ontstonden in het Devoon ook de amfibieën. Dat waren waterdieren die 
zich aanpasten aan het leven op het land. Dat leven werd mogelijk, omdat op het land 
steeds meer platen gingen groeien. 

 
De trilobieten hebben in het Devoon een ruggengraat. Op de blauwe lijn kun je zien 
dat ze in het Devoon zijn uitgestorven. Net als de graptolieten. Want ook de groene 
lijn houdt hier op. 

Verwerking 
 

Neem nu de losse dieren uit de tijd van het Cambrium, het Ordovicium, het Siluur en 
het Devoon. Leg ze eerst op de volgetekende tijdlijn en verplaats ze daarna op de lege 
tijdlijn en herhaal de oefening tot je ze kent. 

 
Probeer dan de losse dieren direct op de lege tijdlijn te leggen en kijk op de ingeteken-
de of je het goed gedaan hebt. 
Je kunt gegevens over de dieren uit het Devoon opzoeken in het documentatiecentrum 
of op het internet en als je dat wil dan kun je er iets over tekenen of opschrijven. 
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Zeeschorpioen Sea scorpion 
Slangvormige zeester Serpent star 
Mosselen Mussels 
Koraal Corals 
Straaldiertjes Radiolaria 
Zeelelies Sea lilies 
Vissen met straalvinnen Fishes with curved fins 
Pantservissen Armoured Fishes 
Inktvissen met een spiraal-
vormige schelpen. 

Cephalopods with spiral shells 
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Carboon 
 

N.B. :Op de complete Tijdlijn zijn de namen Lepidodendrion Tree en Cycad verwisseld. 
Lepodendrion moet Lepodendron zijn. 
Je ziet hier een bruin/zwarte rechthoek. Die stelt de verandering van hout in kool voor. 
Kool noem je ook wel carboon. Daaraan ontleend dit tijdvak dus zijn naam. 
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Tijdens het carboon verandert telkens weer de zeespiegel. Land wordt blootgelegd en 
vervolgens weer bedekt met water. 

 
Het gevolg hiervan was dat er een heel weelderige plantengroei ontstond. 

 
* Enorme bossen met bomen die dikke stammen hebben met bovenin een paar bla-
deren. 

 
* De bodem van de bossen is bedekt met reuzenvarens. Kun jij de varens nog eens 
aanwijzen op de classificatietabel voor planten? 

 
* Er groeien grote paardenstaarten. 

 
Als de waterspiegel weer rijst worden deze bossen bedekt met water en als gevolg van 
het rottingsproces dat daardoor op gang komt wordt worden de planten turf. In verloop 
van miljoenen jaren werd de turf samengeperst en verhit. Zo werd tenslotte steenkool 
(carboon) gevormd. 

 
De ontwikkeling van de planten tot dusverre geeft ons het volgende beeld: 

 
1. Algen 
2. Zandalgen op het land 
3. Mossen 
4. Mossen met een stam en blaadjes 
5. Grote bomen met dikke stammen en wortels, die weinig bladeren hebben. 

 
Het zwarte deel van de rechthoek stelt het carboon voor, de steenkool dus. Ik heb 
hier een stuk steenkool waar je de plantenresten nog duidelijk in kunt zien zitten. Het 
bruine deel stelt ijzer voor, want ten tijde van het carboon is veel ijzer gevormd. We 
weten niet zeker hoe ijzer ontstaan is. Misschien door oxidatie; een chemische reactie 
van rots in de zon. Of een microscopisch klein diertje, dat ijzer in rots deed ontstaan. 
Metaal dat is steen zit noemen we erts. Ik heb hier een stuk erts waar je duidelijk het 
metaal in kunt zien zitten. 

 
In de geologische periode Carboon en Devoon waren alle continenten nog met elkaar 
verbonden tot een aaneengesloten landmassa. Het gebied in het noordoosten van 
Amerika en Europa lag toen rond de evenaar en er heersten tropische temperaturen. 
Het gebied zakte ook langzaam weg, waardoor er grote zoetwatermoerassen ont- 
stonden. In deze moerassen groeiden de wolfsklauwen en de paardenstaarten. De 
wolfsklauwen evolueerden tot reusachtige bomen. Twee belangrijke wolfsklauwbo-
men- men waren Lepodendron en Sigillaria. 

 
De 45 meter hoge Lepodendron had een gladde stam, die boven in de kruin in 
veel zijtakken was verdeeld. 
 
 
 
 
 



22 
 

De Sigillaria had een onvertakte stam van 30 meter, die aan de top bekroond werd 
met bladeren. Deze bomen wortelden slechts oppervlakkig. Omgevallen bomen kon-
den in de zompige moerassen moeilijk vergaan. Er hoopte zich een steeds grote 
hoeveelheid organisch materiaal op, dat later door sedimenten werd afgedekt. Door 
de hoge druk van de sedimenten ontstonden hieruit bruinkool en steenkool. Wat wij 
in enkele honderden jaren in onze kacheltjes hebben verbrand, werd gedurende mil-
joenen jaren gevormd. 
De nu levende soorten wolfsklauwen zijn veel kleiner. Ze zijn nu nog maar een klein 
deel van de flora op de wereld. Naast de wolfsklauwen groeiden in het Carboon ook 
boomvormige paardenstaarten. Een bekend voorbeeld was Calamites. Deze bo- 
men hadden evenals de huidige paardenstaarten wortelstokken, die onder de grond 
verder groeiden. Ook bij deze plantengroep verdwenen de grote planten in de loop 
van de geologische geschiedenis. 

 
(Bewerkt van: http://www.botaniewebsite.nl/carboonplanten.html) 

 
 

 
Lepodendron Sigillaria Paardenstaarten 

 
Aan het einde van het Carboon waren er verschillende 
groepen zaadplanten ontstaan, die in latere geologische 
perioden hun bloeitijd zouden hebben. Eén van die groe- 
pen waren de Cycadeeën (Cycaspalmen). De bomen 
van deze primitieve naaktzadige groep zaadplanten lijken 
op palmen, maar zij hebben daar geen verwantschap 
mee. Hun hoogtepunt kwam in het Perm en het Trias. 

 
(Bewerkt van: http://www.botaniewebsite.nl/carboonplanten.html) 
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De beenvissen en de kraakbeenvissen ontwikkelden zich verder. Uit de 
kraakbeenvissen ontstonden nog de haaien en daarna de roggen. 

 
De belangrijkste dieren in deze periode zijn de Amfibieën. Kun jij de amfibieën eens 
aanwijzen op de classificatietabel? We noemen het Carboon het tijdperk van de amfibie-
en. 

 
Op hun ontwikkelingslijn zie je eerst de Trilophosaurus. Dat hij daar staat begrijp ik 
niet helemaal, want het dier ontstond pas later in het Mesozoïcum. En het was geen 
amfibie, maar een reptiel. 

 

Dan volgt de Diplodocus. Dat lijkt de Diplocaulus te 
moeten zijn. De Diplodocus hoort bij de reuzenhagedis-
sen en ziet er heel anders uit. 

 
Het bovenste plaatje is een Diplocaulus en het onderste 
een Diplodocus. 

 
Tenslotte zie je op de ontwikkelingslijn nog een amfibie 
staan, dat een soort salamander is. Maar deze heeft nog 
maar nauwelijks poten. Het is een Crassigyrinus. Het 
dier heeft wel een krachtige staart om mee te zwemmen. 
Het dier was 1½ meter lang.  
 
 
Er zijn reuzenlibellen (Meganeurons) Wijs die eens aan 
op de Tijdlijn. Ze hadden vleugels die wel 60 cm lang wa-
ren. (Laat zien op de bordliniaal hoe lang dat is).  
Verder zie je op de lijn reuzenkakkerlakken. De groot-
ste was wel 10 cm. Lang. Ze voedden zich met plantenres-
ten en werden zelf weer opgegeten door andere amfibie-
en. Tenslotte zie je nog Termieten op de bruine tijdlijn 
staan. Ze worden ook wel witte mieren genoemd, maar 
het zijn geen mieren. Op hun kop staan lange voelsprie-
ten. Ze leven bij elkaar in kolonies. Het is niet duidelijk of 
de termieten uit het carboon eigenlijk al echte termieten, 
zoals wij die nu kennen, zijn. In de kolonie is een taakver-
deling. Er is een koning en er is een koningin. Er zijn sol-
daten en werkers. 
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Verwerking 
 
Neem nu de losse dieren uit de tijd van het Cambrium, het Ordovicium, het Siluur, het De-
voon en het Carboon. Leg ze eerst op de volgetekende tijdlijn en verplaats ze daarna op de 
lege tijdlijn en herhaal de oefening tot je ze kent. 
Probeer dan de losse dieren direct op de lege tijdlijn te leggen en kijk op de ingetekende 
of je het goed gedaan hebt. Je kunt gegevens over de dieren uit het Carboon opzoeken in 
het documentatiecentrum of op het internet en als je dat wil dan kun je er iets over teke-
nen of opschrijven. 
 
 

Steenkool Coal 
IJzer Iron 
Paardenstaart Horsetail 
Cycaspalm Cycad 
Varens Ferns 
Pantservissen Armoured fishes 
Kraakbeen Cartilage 
Reuzenlibellen Giant dragonflies 
Skelet Skeleton 
Reuzenkakkerlakken Giant cockroaches 
Termieten Termites 
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Perm 
 
Fossielen uit deze tijd werden voor het 
eerst gevonden in Perm (een stad in 
Rusland in het Oeralgebergte) 
Dit tijdvak begint met weer een ijstijd. 
Dat brengt grote veranderingen met zich 
mee. 
De grote amfibieën (paarse lijn), die tot 
nu toe geleefd hebben, beginnen te ver-
dwijnen. De amfibieën, die we vandaag 
nog kennen, lijken helemaal niet meer op 
deze grote en zijn erg klein. 
Er komt een klein nieuw diertje bij, het 
reptiel, dat de heerser van het Mesozo-
icum zal worden. Het is nu nog klein en 
legt eieren met een zachte dop. 
Zo’n reptiel was de Dimetrodon. Een 
karakteristiek kenmerk van de Dimetro-
don was het grote, opstaande rugzeil, 
dat bestond uit huid en versterkt was 
met lange ribachtige uitsteeksels van de 
wervelkolom. De wetenschappelijke 
naam slaat op de tanden die de Dime-
trodon heeft. Het is Grieks voor twee 
[di] maten tanden [metrodon].  
De aardkorst ondergaat grote verande-
ringen. Er ontstaan vulkanen.  
[Hier kan de werking van de vulkaan 
gedemonstreerd worden als dit niet al 
eerder gebeurd is bij het verhaal over 
het ontstaan van de aarde.] 
Ook de eerste woestijnen ontstaan in 
deze periode. Zeewater dat het lage 
land bevloeit, zorgt voor de eerste zout-
afzettingen. 
De insecten ondergaan grote ver-
anderingen. De cyclus eitje, larve, co-
con, insect ontstaat. We noemen dat 
metamorfose. De eerste kevers ont-
staan in het perm. 
 
  

Dimetrodon. Een     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z
o

’n reptiel was dee woestij 
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Op het einde van het Carboon zagen we een 
heleboel lijnen bij elkaar komen. Koraal, 
mosselen en slakken, straaldiertjes en zeele-
lies vormen nu met de eencelligen één licht-
blauwe lijn.  
De kraakbeenvissen, beenvissen, haaien en 
roggen vormen samen de donkerblauwe lijn 
van de vissen.  
 

 
 
 
 

 
Verwerking 

 
Neem nu de losse dieren uit de tijd van het Cambrium, het Ordovicium, het Siluur, het 
Devoon, het Carboon en het Perm. Leg ze eerst op de volgetekende tijdlijn en verplaats 
ze daarna op de lege tijdlijn en herhaal de oefening tot je ze kent. 

 
Probeer dan de losse dieren direct op de lege tijdlijn te leggen en kijk op de ingete-
kende of je het goed gedaan hebt. 

 
Je kunt gegevens over de dieren uit het Perm opzoeken in het documentatiecentrum of 
op het internet en als je dat wil dan kun je er iets over tekenen of opschrijven. 
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Verdwijnen of veranderen 

 
We zijn aan het einde gekomen van de bespreking van het Paleozoïcum. Laten we er 
nog eens even op terugkijken. 

 
We hebben diersoorten zien ontstaan en veranderen. Dat veranderen noemen we 
evolueren. En verandering heet evolutie. Gepantserde vissen stierven uit. Toen 
kwamen er vissen met een skelet van kraakbeen. En tenslotte vissen met een skelet 
van been. Dat is dus een evolutie. Je moet maar eens nadenken of je zelf nog meer 
voorbeelden van evolutie kunt bedenken. 

 
Andere diersoorten ontstonden en stierven na een poos weer uit. Bij voorbeeld de 
trilobieten. Eerst waren er veel en ze werden steeds groter. Toen werden het er 
minder en ze werden weer kleiner. Tenslotte waren ze er niet meer. 

 
Maar ze hadden opvolgers in de zeeën. Wel drie tegelijk: de mosselen en slakken, 
de zeelelies en de graptolieten. Maar na een poos stierven die ook weer uit, be-
halve de mosselen en de slakken. Maar dan komen in het siluur de koralen tot ont-
wikkeling. En koralen hebben we nog steeds. Ze zijn wel geëvolueerd, maar niet 
verdwenen. 

 
Deze tijdlijn is bedacht door Dr. Maria Montessori en haar zoon Mario Montessori. 
Ze vertelden de kinderen van hun school in India dat al die dieren zonder het te 
weten een belangrijke taak in de zee vervulden. Water stroomt in rivieren op het 
land en van het land naar de zee. Een rivier begint hoog, bij voorbeeld op een berg 
en eindigt laag, bij de zee. Op zijn reis van de berg naar de zee neemt het water 
allemaal kalk en stenen mee. Al die kalkdeeltjes komen in de zee terecht. 

 
Nu gaat het water terug van de zee 
naar het land. De zon schijnt op de 
zee en het water verdampt en stijgt 
op. De wind blaast het verdampte wa-
ter weer naar het land, in de vorm van 
wolken. Als die wolken boven land 
komen botsen ze als het ware tegen 
die bergen aan en regenen dan weer 
leeg. Het water begint dan aan een 
nieuwe reis naar de zee. Sommige 
wolken komen niet helemaal bij de 
bergen terug, maar regenen onder- 

www.milieusite.be weg al leeg. 
 

Op het plaatje kun je zien wat er gebeurt. Maar één belangrijk staat er niet bij. En 
dat is dat de kalkdeeltjes niet mee verdampen, maar in de zee achterblijven. Dat wa-
ter is daarom dan ook zout. Als hier niets aan gedaan zou worden dan werd op den 
duur al het leven in het water onmogelijk. Dan zou er ook geen leven op het land 
gekomen zijn. 
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Trilobieten, mosselen, slakken, zeelelies, graptolieten en koralen bouwen allemaal 
hun lichaam op van de kalk die ze in de zee aantreffen. Ze binden zo de kalkdeeltjes 
en zorgen ervoor dat het zeewater niet vergiftigt. In de evolutie is steeds een dier als 
het zijn taak – het zuiveren van het water – niet meer aankon, vervangen door een 
dier, of meer dieren tegelijk, dat het wel kon. Het dier dat niet meer nodig was stierf 
vervolgens uit. 

    
Een toneelstukje 

 
Toen ik Bergamo een montessori-opleiding en een montessorischool bezocht om het 
Kosmisch Onderwijs te bestuderen, zag ik een toneelstukje over het onderwerp Ver-
dwijnen of Veranderen. De samenvatting volgt hieronder: 

 
Toneelstukje over de Oceaan in de Oertijd 

 
Personen: Verteller de Wind Sponsen 
 Twee levende Cellen de Zon Koralen 
 Het Oceaanwater de Stralendiertjes  

 
Verteller: Dit verhaal gaat over hoe het leven bewaard werd in de Oceaan 

in de Oertijd. 
De aarde was afgekoeld, zodat de oceanen gevormd konden 
worden. 

 
Het is drie miljard jaar geleden. De Oceaan bedekt de Aarde. 

 
Eerst was er alleen water. Maar toen – hoe weten we niet – be- 
gon zich leven in de Oceaan te ontwikkelen. Dat leven was niet 
groter dan een eenvoudige cel. Zo klein dat je hem niet kon zien. 

 
Maar toen ontstond er een gevaar, dat dreigde het leven in het 
water te vernietigen. 

 
De regen, die vanaf de bergen stroomde, nam grote hoeveel-
heden kalk mee. Deze kalk spoelde de Oceaan in. 

 
Alle levende wezens hebben kalk nodig. Je hebt het nodig voor 
het maken van je botten en je tanden. Maar te veel kalk 
kan het leven doden. En er kwam echt te veel kalk. 

 
De kleine levende cellen in het Oceaanwater kwamen bij elkaar 
en zeiden tegen de Oceaan: 

 
Cellen: Je bent een kwade – water van deze Oceaan in de Oertijd – je 

brengt kalk in de Oceaan. Dat is de plaats waar wij leven moe-
ten. Al die kalk zal ons vernietigen. 
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Verteller: Maar het Oceaanwater zei: 
 

Water: Daar kan ik niets aan doen. Ik volg alleen maar de natuurwetten. 
Als de zon me verwarmt, dan verander ik in waterdamp. Dan 
stijg ik op. Als de wind me zo vindt, dan blaast ze me naar het 
land. Dan koel ik af. Ik word zwaar. De wind wordt moe en laat 
me vallen. Ik verander in regen. Dan val ik op de Aarde. Dat is 
ook een natuurwet. 

 
Als ik om en over de rotsen van de Aarde ga, dan verweert de 
rots en ik los de kalk die erin zit op. 

 
Ik moet weer gehoorzamen aan een andere natuurwet: ik 
stroom altijd naar de zee terug. En die opgelost kalk, die neem ik 
mee. 

 
Cellen: Dan doet de Wind het fout, die je over het land blaast. 

Verteller: Maar de Wind zei: 

De wind: Nee, ik doe niets fout. Ik moet altijd verder gaan. Kijk eens naar 
de Aarde. Die heeft een heel grote maag, die altijd heel heet is. 
Maar zijn hoofd en voeten hebben het erg koud. Ik moet dus 
alsmaar warmte naar hoofd en voeten brengen en de maag af- 
koelen. Het ligt aan de Zon! 

 
Verteller: Maar de Zon zei: 

 
Zon: Nee, ik doe niets fout. Zonder mij zou er helemaal geen Leven 

op de Aarde zijn. 
 

Cellen: Ja, dan is het zeker de schuld van niemand. Maar er moet iets 
gebeuren. Anders gaan we dood. 

 
Verteller: Toen kwamen er heel kleine diertjes die hulp aanboden. Dit wa- 

ren de stralendiertjes en andere eencellige diertjes. 
 

Stralendiertjes: Wij gaan de kalk in het oceaanwater opeten. We zullen er 
schildjes van maken om ons zachte lichaam te beschermen. Zo 
blijft het water geschikt om in te leven. 

 
Verteller: En zo gebeurde het. Vandaag zijn de kusten van Afrika en ande-

re werelddelen bedekt met de schelpen van deze kalketende 
diertjes. 

 
Maar er was nog steeds meer kalk dan deze diertjes aankonden. 
Er waren dus andere vrijwilligers nodig: 
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Sponsen: Wij zijn de Sponsen. We spoelen het oceaanwater door kleine 

gaatjes in ons lichaam. Op die manier halen we de kalk uit het 
water en bouwen daar onze huisjes mee. Als je ons ziet, dan zie 
je eigenlijk onze uitwendige skeletten. We zitten erin verstopt. 

 
Verteller: En zo ging het zuiveren van het oceaanwater verder. Maar toen 

kwam er zelfs voor de Sponsen te veel kalk. Toen boden de Ko-
ralen aan om te helpen. 

 
Koralen: Wij maken ook harde uitwendige skeletten voor onze zachte li-

chamen. Daarvoor nemen we enorme hoeveelheden kalk uit het 
water. We hebben hele eilanden gebouwd in de Oceaan. Van 
kalk die we uit het oceaanwater gehaald hebben. We maken 
prachtige veelkleurige koraalriffen. 

 
Verteller: En zo werd het oceaanwater zuiver genoeg gehouden om het 

leven op Aarde te laten doorgaan, met hulp van de Stralendier- 
tjes, de Sponsen en de Koralen. En zelfs vandaag gaan alle die-
ren met een hard uitwendig skelet en schelpen door met kalk uit 
het water te halen en de Oceanen schoon te houden. En zo is 
Leven mogelijk. 

 

Verwerking 
Je kunt het toneelstukje met een groepje kinderen instuderen en spelen voor je groep. 

 
Je kunt proberen of je meer informatie vinden kunt over de kringloop van het water. 
In het documentatiecentrum of op het internet. Je kunt iets schrijven of tekenen 
over de waterkringloop. 

 
Reptielen die planten eten Herbivorous (plant-eating) reptiles 
Zachte schalen Soft shells 
Kevers Beetles 
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(Vergrote afbeelding) 
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Meer details: Mesozoïcum1 

 
Trias; Jura; Krijt 

        
Dit zijn de drie tijdvakken van het Mesozoïcum. 
Trias (= drie). 
De aarde is gevormd uit rotsformaties die uit drie verschillende lagen bestaan. We noe-
men ze: Buntsandstein, Muschelkalk en Keuper. De reptielen, die geen vijanden heb-
ben, kunnen zich in deze tijd ontwikkelen tot de reuzendinosauriërs, die wij zo goed ken-
nen. De planten in deze periode zijn de Cycaspalmen, die we al kennen uit het Car-
boon. Ze hebben een stam met aan de top leerachtige bladeren, die altijd groen blijven. 
Ze lijken op palmen, maar zijn het niet. Ook vandaag zijn er nog Cycaspalmen te koop. 
Verder groeiden er coniferen. Ze zijn genoemd naar de conen (zaadkegels) die ze 
dragen. In het Trias komen drie soorten voor: 
 

• De echte coniferen met houten kegels. 
• De taxussen die kegels hebben die uit één enkel zaadje bestaan, dat ge-

deeltelijk omringd wordt door een kegelschaal die zich tot een zachte, hel-
dere rode bes ontwikkelt. 

• De Ginkgo’s zijn ook coniferen. De Ginkgo is een boom met loofbladeren, maar hij is 
meer verwant met de coniferen dan met de loofbomen. Evenals de naaldbomen behoort 
deze boom tot de naaktzadigen, dat zijn planten waar de zaden niet volledig door een 
vrucht omsloten worden. De Ginkgo biloba is een boom uit het Mesozoïcum, die ook nu 
nog bestaat. Het is daardoor een „levend fossiel‟. Hij wordt ook wel Maidenhair Tree 
(vrouwenhaarboom) genoemd, omdat de blaadjes lijken op die van de vrouwenhaarva-
ren. 

 
1  Mesozoïcum wordt als één geheel beschreven.
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Conifeer                                 Taxus                              Ginkgo 
 

(Bewerkt uit: “Dinosaurs and Prehistoric Life” door Beverly Halstead [tekst] en Jenny Halstead [il-
lustraties]. 

 
De Eoherpeton staat op de tijdlijn onder de cycaspalm getekend. Het was een am-
fibie. Uit het Carboon kennen we de Crassigyrinus al, die heel kleine pootjes had en 
met slagen van zijn staart door het water zwom. De Eoherpeton had grotere poten en 
kon zich nu ook makkelijk op het land voortbewegen. In belangrijkheid moesten de 
amfibieën het afleggen tegen de reptielen in het Mesozoïcum. Hun aantal nam of en 
alleen een paar voorouders van onze huidige amfibieën, de salamanders, de kikkers, 
en de padden, bleven over. 

 
De reptielen maakten een geweldige ontwikkeling door in het Mesozoïcum. Ze waren 
eerst klein, maar ze groeiden uit tot vervaarlijke reuzenreptielen. Er ontstonden ook 
soorten die door de lucht konden fladderen. Daaruit ontwikkelden zich de vogels. 

 
De Scelidosaurus 

 
De naam betekent "onderbeenreptiel", van het Klassiek Griekse skelis, „onderbeen‟. 
Het betekent dat de achterpoten sterker ontwikkeld waren dan de voorpoten. Dat is 
de normale toestand bij dinosauriërs. Het dier werd ongeveer vier meter lang, met 
een kleine (20 cm) kop. Hij liep vermoedelijk op vier poten. De Scelidosaurus was 
een planteneter. In de huid van de rug zaten grote hoeveelheden beenplaatjes, die 
als een soort van pantser dienden. 

 
(Bewerkt uit Wikipedia) 

 
De Ophiacodon kon 3 tot 3½ meter lang worden. Hij joeg op andere reptielen, amfi-
bieën en vissen. Hij leek wat op een krokodil en leefde in de moerasbossen van Noord- 
Amerika. 

 
(Bewerkt uit Wikipedia) 
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De Ornitholestus was ook maar een kleine dinosaurus. Hij voedde zich met insecten. 
De Stegosaurus was een grote planteneter. Hij had lange rechte achterpoten en kor-
te sterke voorpoten. Door de rechte benen was hij niet in staat te rennen. Hij hield 
zijn staart hoog in de lucht. Aan het uiteinde van die staart stonden twee paar lange 
stekels. Daarmee kon hij zich verdedigen tegen roofdieren, waar hij niet voor kon 
weglopen. Op zijn rug stond een rij van zeventien grote puntige beenplaten die om 
en om geplaatst waren tot het einde van de staart. Het is niet echt bekend waar die 
stekels voor dienden. Waarschijnlijk was het een verdedigingsmiddel. 

 
(Bewerkt uit Wikipedia) 

 
De Scelidosaurus was een voorouder van de Stegosaurus. Het was ook een plan-
teneter. Het dier werd ongeveer vier meter lang en had een kleine (20 cm) kop. De 
kiezen waren niet in staat om te malen; ook konden de tanden bladeren slechts af- 
rukken, doch niet afknippen. De laatste taak werd waargenomen door een soort van 
snavel die zich voor het gebit bevond. 
(Bewerkt uit Wikipedia)  

 
De eerste vliegende reptielen 
hadden nog een staart. Bij 
voorbeeld de Sharovipteryx 
die je als eerste op de groene 
ontwikkelingslijn ziet. Tussen 
zijn ledematen had hij een dun 
vel. En zo kon hij door de lucht 
zweven. 

(Bewerkt uit: “Dinosaurs and Prehistoric Life” door Beverly Halstead [tekst] en Jenny Halstead [illu- 
straties].) 

 

De Pteranodon had wel vleugels, maar geen tanden. 
Op zijn achterhoofd had hij een kam staan. Daaraan 
kon je zien hoe oud hij was en of het een mannetje of 
een vrouwtje was. Het was een groot dier. Op zijn huid 
tussen de ledematen kon de Pteranodon uren boven 
de zee zweven. Hij jaagde dan op vissen en andere 
zeedieren met zijn lange snavel. 

 
(Bewerkt uit Wikipedia) 

De Pterodactylus was ook een vliegend reptiel. Hij 
komt uit het tijdvak Jura. Zijn vlieghuid zat vast aan 
de vierde vinger van zijn voorste ledematen. Dactylus 
betekent vinger. Er waren veel soorten met een 
spanwijdte van 30 cm tot wel 2½ meter. 

 
(Bewerkt uit Wikipedia) 
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In het tijdvak Krijt verliezen de vliegende 
reptielen hun staart. Op het einde van dit 
tijdvak ontstaat de eerste echte vogel. Dat 
is de archeopteryx. Het is een vogel om- 
dat hij gedeeltelijk bedekt was met veren. 
Maar er zijn ook nog echte reptielkenmer-
ken. De voorste ledematen, waaraan de 
vleugels zitten, hebben nog vingers. En er 
zitten tanden in zijn bek. Het waren geen 
goede vliegers, maar gelukkig hadden ze 
hun nagels om zich mee aan de boomstam 
en boomtakken vast te pakken als ze wil- 
den landen. En hun veren waren niet zo 
kwetsbaar als de vlieghuid tussen de le-
dematen van de vliegende reptielen. 

 

(Bewerkt uit: “Dinosaurs and Prehistoric Life” door Beverly Halstead [tekst] en Jenny Halstead [illu- 
straties].) 

 

De amfibieën waren uit het water gekropen 
en hadden zich op het land gevestigd. En nu 
waren er reptielen die weer terugkeerden 
naar het water. Bij voorbeeld de Plesiosau- 
rus. Ze leefden in de uitgestrekte zeeën van 
het Jura en het Krijt. Ze werden drie tot vijf 
meter lang en hadden een lange, stijve nek. 
Met de scherpe tanden in de kleine kop vin- 
gen ze vissen en schelpdieren. Om te 

zwemmen bewogen Plesiosaurussen hun vier pootvinnen op en neer (net zoals zee- 
schildpadden doen), waardoor het leek alsof ze door het water vlogen. De naam 
Plesiosaurus betekent in het Grieks “bijna reptiel”. 

 
(www.gaiapark.nl) 

 
Op de tijdlijn zien we verder nog de Pliosaurus als zeereptiel. 
Het dier kon in totaal zestien meter lang worden en tussen de 7 
en 12 ton wegen. Maar er waren ook kleinere soorten. Pliosau-
russen hadden een korte nek en enorme, krokodilachtige koppen 
met krachtige kaken en een serie vlijmscherpe tanden. De mon-
sters bewogen zich voort met peddelachtige ledematen. 
Het laatste zeereptiel dat op de tijdlijn staat is de Ichtyosaurus. 
De naam is Grieks voor vishagedis. Ze leken sterk op de tegen-
woordige dolfijnen. Hoewel dolfijnen, net als vissen, geen reptie-
len zijn.  

           Pliosaurus      Ze werden 2 tot 4 meter in lengte, met een ronde kop en een 
lange, scherpe snuit. Ze waren gebouwd om snel te kunnen zwemmen, maar konden 
ook zeer diep duiken. Ichthyosaurussen kon tot 40 km/h zwemmen. Net als de heden-
daagse walvissen, ademden ze lucht en kregen ze levende jongen. 

 
 

Pliosaurus 
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Het zou niet goed zijn om hier niet ook melding te maken van de Mosasaurus, de 
Maashagedis, waarvan het fossiel in de St. Pietersberg bij Maastricht gevonden is. 
Het was geen zoetwaterhagedis, want de mergel waarin hij gevonden is vormde de 
bodem van een tropische zee. Je moet zelf maar eens iets opzoeken over dit interes-
sante fossiel, dat in het Natuurhistorisch Museum van Maastricht te zien is. Daar 
heet hij Bèr [Maastrichts voor Bert] 

 

 

Ichthyosaurus 
 
 

In de periode van het Krijt ontstonden de dinosaurussen met hoorns. Er waren ver-
schillende soorten, maar de Triceratops was het bekendst. Het was een planteneter, 
maar hij nam het op tegen de grootste saurus van allemaal, de vleesetende Tyranno- 
saurus. Ik heb eens een model van een Tyrannosaurus gezien in het Natuurhistorisch 
Museum in Londen. Hij was op ware grootte nagebouwd en maakte vervaarlijke gelui- 
den en bewegingen. Je moest langs een trap naar boven lopen om zijn kop goed te 
kunnen zien. Zo groot was hij. En toch nam de Triceratops hem op zijn hoorns en ver- 
sloeg hem. Hij kon negen meter lang, drie meter hoog en dertien ton zwaar worden. 
Hij had een enorme kop, een korte stevige nek, een gedrongen smalle romp en een 
korte staart die een beetje afhing maar niet over de grond sleepte. De huid was be- 
dekt met schubben waarvan de kleur onbekend is. Het lichaam rustte op vier poten 
die zeer zwaar gespierd waren. 
 
(Bewerkt uit: “Dinosaurs and Prehistoric Life” door Beverly Halstead [tekst] en Jenny Halstead [illu- 
straties] en uit Wikipedia) 
 
In de Krijtperiode zijn de reuzenhagedissen uitgestorven. Te-
genwoordig zijn er nog wel hagedissen, maar dat zijn kleine 
beestjes. Waardoor dat uitsterven gekomen is weten we niet 
zeker. Het zou kunnen dat grote meteorieten uit de ruimte op 
de aarde zijn ingeslagen. Op het land en in het water. Zo’n 
meteoriet kon wel 15 km in doorsnee zijn. Als die insloeg, dan 
stegen er natuurlijk geweldige stofwolken op, die de aarde 
verduisterden. 

      Zo’n verduistering kon wel drie of vier jaar duren. Dat 
betekende dat er veel planten doodgingen door gebrek aan 
licht. En plantenetende reuzenhagedissen hadden heel veel 
planten nodig als voedsel.  

 
 

Mosasaurus 
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 Als dat voedsel er niet was, dan stierven ze uit. Deze planteneters waren weer het 
voedsel voor de vleeseters. Als er niet genoeg planten waren gingen dus ook de 
vleeseters dood. 

 
Op de lichtblauwe lijn van de mosselen en slakken zien we een inktvis en een rivier-
kreeft. 

 
We zijn de inktvis al tegengekomen in het Cambrium. En daarna in het Ordovicium en 
(we volgen de lijn) nu ook hier in het Mesozoïcum. Ook deze ammonieten komen 
voor in de middeleeuwen van de geologische geschiedenis. 

 
De rivierkreeft uit het Mesozoïcum is van een hogere soort dan zijn voorgangers uit 
het Paleozoïcum. Dit zijn de kreeften met tien poten. 

 
Insecten in het Mesozoïcum zijn in het Trias de muskieten en de eerste vlinders. Daar-
na, in het Jura, ontstaan de muggen. En als in het Krijt planten met bloemen ont- staan, 
dan gaan insecten, net als tegenwoordig nog, die bloemen bezoeken. 

 
Jura. 

De periode is genoemd naar het Juragebergte in Frankrijk en Zwitserland. Kun jij 
Frankrijk en Zwitserland eens aanwijzen op de kaart? En waar het Juragebergte ligt? 
Het tijdvak heet naar het Juragebergte omdat de eerste fossielen uit die tijd hier ge- 
vonden werden. 

 
De eerste zoogdieren ontstaan in deze tijd. Het zijn de eierleggende zoogdieren, 
die je nog wel kent van de classificatiekaarten. Wijs ze maar eens aan. De zoogdieren 
geven wel melk aan hun jongen, maar ze worden nog uit eieren geboren. 

 
Van deze dieren kennen we tegenwoordig nog de mierenegel en het vogelbekdier. 
Die bestonden waarschijnlijk ook al in het Jura. En waarschijnlijk waren het ook toen de 
enige soorten. 
Van de eierleggende zoogdieren zijn maar heel weinig fossielen gevonden. Ze zijn nooit 
in grote aantallen voorgekomen. Net als hun voorouders, de reptielen, legden ze eieren. 
Maar de jongen worden vervolgens gezoogd in een buidel, net als bij de buideldieren 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mierenegel Vogelbekdier 
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Na de eierleggende zoogdieren kwamen de 
buideldieren. Ze kwamen voort uit de Cyno- 
donten; reptielen die steeds meer op zoogdie-
ren gingen lijken. Hun naam betekent „honden- 
tanden‟. Ze aten insecten, waar ze waarschijn-
lijk ‘s nachts op jaagden. 

 

. 
 

(Bewerkt uit www.bertsgeschiedenissite.nl ) 
 

De bekendste buideldieren van tegenwoordig zijn de kangoeroes uit Australië. Dat is 
het enige werelddeel waar buideldieren nog voorkomen. De wombat is en ander voor-
beeld van een buideldier. 

 
Bij buideldieren komen de embryo’s in het moederlichaam tot ontwikkeling. Maar na 
korte tijd wordt het embryo al geboren en het „klimt‟ langs de haren van de moeder 
naar een huidplooi in de buik van de moeder, waarin zich de tepels bevinden. In die 
buidel wordt het dier nu verder gezoogd. Buideldieren zijn de eerste zoogdieren 
met een placenta of moederkoek. Dat is het orgaan dat tijdens de zwanger-
schap aangemaakt wordt door het embryo in de baarmoeder. De placenta vormt 
een tussenstation tussen de bloedsomloop van de moeder en de bloedsomloop 
van het embryo. Voedingsstoffen gaan van de moeder naar het embryo via de 
placenta. Afvalstoffen gaan dezelfde weg terug. Ook worden hormonen en anti-
stoffen via de placenta uitgewisseld. 

Op de tijdlijn zie je bij het Mesozoïcum ook 
nog de sabeltandtijger staan. Het is een 
uitgestorven tak van de vleesetende kat- 
ten. Anders dan bij de nog bestaande kat- 
ten, zoals de tijger en de leeuw, hoefde de 
sabeltandtijger zijn prooi niet dood te bij- 
ten. Hij stak alleen maar zijn lange tanden 
in het slachtoffer. Dan waren ze al dood. 
Die tanden konden wel 15 cm lang wor- 
den. 

 
(Bewerkt uit Wikipedia; foto Natuurhistorisch Museum Rotterdam) 

 
Krijt 

 
De naam komt van het Latijnse creta, dat kalk betekent. De naam van het eiland 
Kreta heeft dezelfde oorsprong. Het Krijt bestaat in Europa voornamelijk uit dikke 
lagen kalksteen, vandaar de naam. 

 
Er ontstaan nu nieuwe planten, die bloemen hebben. En er waren heel veel insec-
ten, waaronder vlinders. Kun jij die op de classificatietabel aanwijzen? 
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Tegen het einde van dit tijdvak was de aarde opnieuw voor een groot deel bedekt met 
ijs. Dat zie je aan de grote ijspegel. 

 
De hoge bergen die we nu nog kennen worden in deze tijd gevormd. Het zijn de Al-
pen en de Himalaya. Wie kan deze bergen op de kaart aanwijzen? 

 
Verwerking 

 
Neem nu de losse dieren uit de tijd van het Mesozoïcum. Leg ze eerst op de volgete-
kende tijdlijn en verplaats ze daarna op de lege tijdlijn en herhaal de oefening tot je ze 
kent. 

 
Probeer dan de losse dieren direct op de lege tijdlijn te leggen en kijk op de ingete-
kende of je het goed gedaan hebt. 
Je kunt gegevens over de dieren uit het Mesozoïcum opzoeken in het documen-
tatiecentrum of op het internet en als je dat wil dan kun je er iets over tekenen 
of opschrijven. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Het is niet nodig om ook nog alle dieren van het Paleozoïcum neer te leggen. Al mag het wel als de 
kinderen dat willen. 

 

Cycaspalm Cycade 
Conifeer Conifers 
Vrouwenhaarboom Maidenhair tree 
Vissen Fishes 
Een klein soort dinosaurus dat 
op insecten joeg 

A small species of dinosaur 
that hunted insects 

Vliegende reptielen met een 
staart 

Flying reptiles with a tail 

Afname in aantal Decrease in number 
Voorvader Ancestors 
Gedaanteverwisseling Metamorphosis 
Vlinders Butterflies 
Muskiet Mosquito 
Muggen Gnats 
Inktvis Squids 
Koraalrif Coral reefs 
Eierleggend zoogdier Oviparous mammels 
Buideldier Marsupials 
Rivierkreeft River-crustacean 
Sabeltandtijger Sabre-toothed tiger 
Planten met bloemen Flowering plants 
Overheersend Predominant 
Insecten die bloemen bezoeken Insects who visit flowers 
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Meer details: Cenozoïcum 
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In het Cenozoïcum bevolken de zoogdieren de aarde. Ze worden de belangrijkste die-
ren. Het laatste dier dat in het Neozoïcum verschijnt is de mens. Op de tijdlijn wordt dit 
tijdperk het Holoceen genoemd. We zullen over de mensen vertellen aan de hand van 
een nieuwe tijdlijn, die ik jullie nog zal laten zien. We noemen die de Tijdlijn van de 
Mens. 

 
Het Cenozoïcum wordt verdeeld in het Tertiair en het Kwartair. Na het Paleozoïcum 
en het Mesozoïcum het derde en het vierde tijdperk. 

 
Het Tertiair wordt onderverdeeld in:  
 

Paleoceen 
Eoceen  
Oligoceen  
Mioceen  
Plioceen 

 
Het Kwartair wordt onderverdeeld in:  

 
Pleistoceen 
Holoceen 

 

Laten we nog even naar de gekleurde lijnen 
kijken: 

 
Op de lichtblauwe lijn vinden we de weekdie-
ren. 
Daaronder op de donkerblauwe lijn de vis-
sen 
Op de donkergroene lijn de zoogdieren Op 
de paarse lijn de reptielen 

Op de lichtgroene lijn de vogels 
Op de tweede groene lijn de amfibieën En op 
de bruine lijn de insecten 

 
In het Eoceen ontstond de oervorm van het 
paard. Dat paard was nog erg klein. Het 
had de grootte van een hondje. Zo kon het 
zich makkelijk voor zijn vijanden verstoppen. 
Dit paardje wordt Hyrocotherium ge-
noemd, of ook wel Eohippus. Dat betekent 
paard uit het Eoceen. Het dier at bladeren. 
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De Eohippus stierf uit, maar hij had een wat grotere opvolger die in het Oligoceen leef-
de. Dat was de Mesohippus. Hij was al wat groter dan de Eohippus en had wat lan-
gere poten  
Ook de Mesohippus at bladeren, maar hij leefde op weiden en was geschikter dan zijn 
voorganger om gras te eten. Hij had een lange nek. Daarmee kon hij gras eten terwijl 
hij rechtop stond. En zijn tanden waren geschikter om gras te kauwen. 

 
Toen de Mesohippus uitstierf ontstond in het Mioceen de Merychippus. Hij was weer 
wat groter dan zijn voorganger, zoals je op het plaatje kunt zien. Zijn nek en poten zijn 
hetzelfde als bij de Mesohippus. 

 
In het Plioceen ontstaat de Pliohippus. Dit paard heeft de eigenschappen van een mo-
dern, hedendaags paard. Het is weer wat groter dan de Merychippus, maar nog niet zo 
groot als de paarden in onze tijd. De Pliohippus was ook de voorouder van de ze- 
bra’s, wilde ezels en huisezels. 

 
Een ander soort zoogdieren dat een hele ontwikkeling doormaakte in het Cenozoïcum 
waren de olifanten. 

 
De oudste voorvader van onze olifant was de 
Mastodont. Hij leefde in het Oligoceen. Zijn 
schouderhoogte kon wel 3 meter zijn. Sommige 
hadden twee slagtanden, maar er waren er ook 
die vier slagtanden hadden. Ze hadden een slurf, 
maar we weten niet precies hoe die er uitzag. Er 

zijn resten van de mastodont gevonden in Afrika, Europa en Amerika. Mastodonten 
waren planteneters. 

 
Uit de mastodont ontwikkelde zich de Mammoet. Er be-
stonden drie soorten, die zich achtereenvolgend ontwik-
kelden: de zuidelijke mammoet, de steppemammoet en 
de wolharige mammoet. Mammoets leefden in het Pleisto-
ceen. Het waren planteneters. 

 

       
 
 
De Olifant komt voor in twee werelddelen: Azië en 
Afrika. Hoewel er andere indelingen mogelijk zijn 
spreken we doorgaans van de Indische olifant (1) en 
de Afrikaanse olifant (2). 

 
   (Bewerkt uit Wikipedia) 
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In het Eoceen gingen evenhoevige landdieren in zee wonen. Dat waren de voorouders 
van de walvissen. Deze oorspronkelijke dieren aten waarschijnlijk planten en vlees. 
Op het land zijn ze sinds die tijd overgegaan op plantaardig voedsel. Maar de walvissen 
ontwikkelden zich als vleeseters. 
 
Het waren de Basilosaurus (oorspronkelijk dacht men dat het een reptiel was) en de 
Dorudon. De Basilosaurus werd wel 18 meter lang. De Dorudron was een stuk kleiner, 
ongeveer 5 meter lang. Ze hadden nog kleine achterpoten, maar ze konden er niet 
meer op lopen. 

 

Basilosaurus Doludron 
 

De tegenwoordige walvissen kun je verdelen in baleinwalvissen en tandwalvissen. 
We noemen ze wel vissen maar het zijn zoogdieren. Ze krijgen levende jongen, die ze – 
in het water – zogen met melk. Met elkaar zijn er wel 82 verschillende groepen walvis-
sen. Hieronder zie je er een paar. 

 

 

1 = Noordkaper; 2 = Orka; 
3 = Groenlandse walvis; 4 = Potvis; 
5 = Narwal; 6 = Blauwe vinvis; 
7 = Noordse vinvis; 8 = Beloega 

 
(Bewerkt uit Wikipedia) 
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We zullen hier ook even aandacht besteden aan de volgende groep zoogdieren: de 
Mensen. Toen we het Zwarte Tijdlint bespraken hebben we dit tabelletje gemaakt: 

 
Naam Ouderdom 
Hominiden 12 – 9 miljoen jaar 
Australopithecus Afarensis 3,9 – 3 miljoen jaar 
Homo Habilis 2,2 – 1,5 miljoen jaar 
Homo Erectus 1,9 – 0,4 miljoen jaar 
Homo Neanderthalensis 0,2 – 0,03 miljoen jaar 

 
Daar kunnen we nu de namen van het Kwartair aan toevoegen: 

 
Hominiden 12 – 9 miljoen jaar Mioceen 
Australopithecus Afarensis 3,9 – 3 miljoen jaar Plioceen 
Homo Habilis 2,2 – 1,5 miljoen jaar Plioceen 
Homo Erectus 1,9 – 0,4 miljoen jaar Pleistoceen 
Homo Neanderthalensis 0,2 – 0,03 miljoen jaar Pleistoceen 
Cro Magnonmens 0 – 0,0115 miljoen jaar Holoceen 

 
De Cro Magnonmens werd niet genoemd bij het zwarte tijdlint. 

 
 

Op de evolutie van de mens wordt uitgebreid ingegaan bij de Tijdlijn van de Mens 

 

 
Op de lijn van de weekdieren worden Wormen en Mosselen genoemd. 
Op de lijn van de moderne vissen het Zeepaardje. Zeepaardjes zijn dus vissen, die 
behoren tot de zeenaalden. 
Op de lijn van de Vogels zien we als eerste de reigerachtige vogels. 
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Reigerachtigen worden ook wel waadvogels genoemd. Ze hebben allemaal lange po- 
ten en een lange hals. Ecologisch gezien wonen ze in hetzelfde gebied. Ze leven 
langs oevers, in beekjes en moerassen. Hier zoeken ze ook hun voedsel. Dit bestaat 
meestal uit vissen, kikkers, insecten en kleine reptielen. 

 
Reigerachtigen hebben vaak een lange, spitse snavel. Hiermee kunnen ze in het riet 
of in ondiep water hun prooi grijpen. De meeste reigerachtigen leven in grotere 
gemeenschappen en nestelen in groepen. Hun nest bouwen ze vaak op oude daken 
of schoorstenen, daarnaast bouwen ze ook nesten in bomen en in het riet. 

 
Jaar na jaar gebruiken ze hetzelfde nest en ze breiden het telkens uit. Hierdoor krijgt 
het nest vaak een imponerende omvang. 

 
De orde van de reigerachtigen bestaat uit 6 families: reigers, ooievaars, flamingo's, 
ibissen, schoenbekooievaars en hamerkoppen. De eerste vier families zijn zeer om- 
vangrijk en veel voorkomend. De families van de schoenbekooievaar en de hamerkop 
bestaan beide slechts uit 1 soort. 

 
http://www.worldwidebase.com/science/reigerachtigen.shtml 

 
De Emoe woont in Australië. De loopvogels (Ratites) waar emoes toe behoren zijn al 
erg oud. Emoes waren er waarschijnlijk al toen er nog dinosauriërs rondliepen, zo'n 
80 miljoen jaar geleden. 

 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emoe 

 
Het IJsvogeltje jaagt op vis. Je vindt hem dus altijd 
bij het water. Tot de ijsvogelfamilie behoren ook de 
paradijsijsvogels of vlagstaartijsvogels, die uitsluitend 
op Nieuw-Guinea en omringende eilanden voorko-
men. Deze vogels komen in uiterlijk overeen met de 
gewone ijsvogels, maar hebben sterk verlengde 
staartveren. 

 
Ook komen op het Australische continent de kooka 
burra’s voor, grote ijsvogelsoorten die voornamelijk 
leven van insecten en reptielen. De bekendste daar-
van is de gewone kookaburra, een van de meest ka-
rakteristieke vogels van Australië. 

     (Bewerkt uit Wikipedia) 
De Kolibrie is de laatste vogel die op de lijn gete-
kend staat. De mannetjeskolibrie is bont, meestal 
metaalachtig groen gekleurd, met een glanzend rode, 
blauwe of smaragdgroene keelkleur. Het vrouwtje is 
onopvallend gekleurd. Iedere snavel is op een be- 
paalde bloemvorm gespecialiseerd, waardoor er geen 
concurrentie tussen de kolibriesoorten optreedt.  
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Elke kolibrie is van een speciaal zakje met nectar in de nek afhankelijk. Als de vleu-
gels naar voren bewegen, beweegt het zakje naar achteren. Hierdoor kan de kolibrie 
zijn kop in evenwicht houden als hij eet. 

 
(Bewerkt uit Wikipedia) 

 
Op de zoogdierenlijn zien we nog een antiloop en een varken. Bij de amfibieën de kikker 
en bij de insecten de spin. Nu is een spin geen insect, maar het komt inde buurt! Bij de 
reptielen tenslotte de krokodil. 

 
 
Verwerking 

 
Neem nu de losse dieren uit de tijd van het Cenozoïcum. Leg ze eerst op de vol- 
getekende tijdlijn en verplaats ze daarna op de lege tijdlijn en herhaal de oefening 
tot je ze kent. 

 
Probeer dan de losse dieren direct op de lege tijdlijn te leggen en kijk op de in- 
getekende of je het goed gedaan hebt. 

 
Je kunt gegevens over de dieren uit het Cenozoïcum opzoeken in het documen-
tatiecentrum of op het internet en als je dat wil dan kun je er iets over tekenen 
of opschrijven. 3 

 
Primitief paard Primitive horse 
Directe voorganger van het 
paard 

Direct predescessor of the 
horse 

Aapachtige voorouders Apelike ancestors 
Oorspronkelijke mens Primeval man 
Varken Pig 
Krokodil Crocodile 
Reigerachtige vogels Heronlike birds 
Emoe Emu 
IJsvogel Kingfisher 
Kolibrie Hummingbird 
Kikker Frog 
Walvissen Whales 
Olifant Elephant 
Spin Spider 

 
 

3 Het is niet nodig om ook nog alle dieren van het Paleozoïcum en het Mesozoïcum neer te leggen. Als mag het wel 
als de kinderen dat willen. 
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De bovenbouw aanbiedingen 

De onderbouw is de tijd waarin de zintuigen centraal staan bij de verwerving van ken- 
nis. In de middenbouw het geheugen. Daarom hebben we de feiten die samenhangen 
met de Tijdlijn van het Leven aangeboden in de middenbouw. Het waren veel feiten 
maar het kind is dan gevoelig voor het opnemen ervan. 

 

In de bovenbouw prevaleert het vermogen tot redeneren (Vgl. Schoo en Schoo in "Het 
Montessori-schoolmodel") In deze leeftijdsfase hoort de aanbieding zoals die beschre-
ven wordt in de leerstofhoofdstukken van "Onderwijs en het Menselijk Potentieel". Het 
gaat hier om de samenhangen, 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 aarde. Deze conclusie is van morele aard. 

 
Zowel in de middenbouw als in de bovenbouw is sprake van de aanbieding van de Tijd- 
lijn van het Leven; alleen de inhouden die ermee worden aangeboden verschillen en 
zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 

 
Voordat de hierna te bespreken bovenbouwaanbieding plaatsvindt moeten naast de 
middenbouwaanbiedingen van de Tijdlijn van het Leven ook die van de Tijdlijn van de 
Mens en de Overzichten van de Beschavingen op dit niveau plaatsgevonden hebben. 
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De Vertelling van de Evolutie 
 

We hebben nu de geschiedenis van de wereld, van het leven en van de mens geduren- 
de drie jaar bestudeerd. We zouden kunnen zeggen: Dat was het dan; het is zo wel ge-
noeg. Maar er valt nog veel te leren van dit lange verhaal. We zullen dat doen in de 
vorm van een Vertelling. Als we die vertellen dan vinden we iets 'leerzaams', een mo-
raal, aan het einde. We zullen nu eens gaan bekijken wat we kunnen leren van de Ver- 
telling van de Evolutie. 

 
De evolutie wordt geregeerd door een aantal 'wetten', die we niet kunnen veranderen. 
Ik zal deze wetten voor je opnoemen en dan gaan we daarna kijken wat het te bete-
kenen heeft. 

 
1. De absolute gehoorzaamheid in de evolutie 
2. De universele intelligentie die de evolutie leidt 
3. De kracht van de liefde in de evolutie 
4. Het kosmische werk 

 
We zullen de Tijdlijn van het Leven gebruiken om na te gaan hoe deze wetten werken. 

 
De absolute gehoorzaamheid in de evolutie 

 
Alle levende en niet levende materie in de kosmos gedraagt zich volgens wetten. Het 
lijkt wel of er iemand is die op een bepaald moment zegt welke rol ze moeten spelen. 

 
Vanaf het moment dat de deeltjes in de ruimte met elkaar botsten en er een ontploffing 
ontstond, hebben de gebeurtenissen elkaar opgevolgd alsof er van een bepaalde logica 
sprake was. 

 
Die logica voerde van licht naar een melkwegstelsel. Van een melkwegstelsel naar de 
sterren. Van de sterren naar de planeten. Van een element: waterstof, naar meer dan 
honderd elementen. Naar een combinatie van elementen waaruit mineralen ontston- 
den. 

 
(Hier kan een aantal experimenten, zie het ontstaan van de aarde, herhaald worden die 
aantonen dat uit een combinatie van elementen iets nieuws ontstaat. Dit nieuws heeft 
andere eigenschappen dan de elementen waaruit ze zijn ontstaan) 

 
(Op de klok van de tijdperken kan nog eens aangewezen worden over welke tijdsperi-
ode- de in de evolutie we het hebben: De tijd der formatie) 

 
We hebben een prachtige wereld, maar er is nog geen leven op die wereld. Het is een 
rijk van mineralen en de aarde bestaat nog slechts uit water en rots. 
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In de atmosfeer zijn de voornaamste elementen op dat moment: 
 
- waterstof 
- koolstof 
- stikstof 
- zuurstof 
Onder invloed van hitte die werd opgewekt door zonnestralen, bliksem en vulkanen ont-
stond de eerste organische stof: aminozuren. 
Aminozuren zijn de grondstof voor eiwitten. En eiwitten zijn het voornaamste bestand-
deel van levende organismen en dus de grondstof voor de cellen waaruit die zijn op-
gebouwd. 
Cellen vormen een wonderlijke wereld. Er kunnen levende wezens uit ontstaan die onze 
planeet en mogelijk ook andere planeten bevolken. 
Op het eerste gezicht mag de manier waarop zich nieuwe stoffen uit elementen vormen 
een chaotisch karakter hebben. Op de lange duur bekeken herstelt zich de orde en het 
evenwicht weer. 

 
Het Precambrium (klok van de tijdperken) is zo'n periode. Er bestaan dan al een groot 
aantal eencellige organismen. Ze filteren het water als het hun lichaam passeert. Zo 
wordt de kalk uit het water gehaald en het water wordt gezuiverd. Deze eencelligen 
drinken heel wat water. Als je zo'n diertje met een volwassen man vergelijkt zou de 
man z'n hele leven lang dertig liter water per minuut moeten drinken om dezelfde pres-
tatie te leveren als het eencellige diertje doet. 
Het was wel nodig ook dat deze eencelligen dit deden, want er kwam heel wat kalk in 
de oceanen terecht. Hoe kwam dat?  
Op de aarde regende het en de regen liep in stromen over de kale rotsen naar de zee. 
Het regenwater bevatte zuren, die een heleboel rotsmassa wisten op te lossen. Zo werd 
in het water opgeloste rots naar de oceanen getransporteerd. De kalk die na verdam- 
ping van het water in de oceaan achterbleef bedreigde in zulke grote hoeveelheden het 
leven dat in het water aan het ontstaan was. Maar de natuur zocht een oplossing;er 
ontstonden weekdieren die schelpen van de kalk maakten om erin te wonen. Als ze 
dood gingen zakten hun schelpen naar de bodem van de oceaan; als je aan het strand 
komt kun je er nog miljoenen zien liggen. Ik heb er een paar voor je meegebracht om 
te bekijken. 
Bovendien konden de eencelligen zich nu in tien dagen vermenigvuldigen en op die 
manier zorgen voor 10.000.000 nazaten elk. Er trad dus een heel leger aan om het wa- 
ter te zuiveren.   
Door deze verbetering van het leefmilieu konden nieuwe soorten ontstaan, die elk voor 
zich zoveel mogelijk ruimte in het water in hun bezit probeerden te nemen. Ze gedroe-
gen zich iets intelligenter dan hun voorgangers; konden zich wat beter aan de omstan-
digheden aanpassen. 
Er is een wet die zegt dat zodra een van deze soorten de baas wordt, tezelfdertijd hun 
verval inzet. Gaandeweg verdwijnen ze dan. Dat is eerst gebeurd met de trilobieten 
(wijs ze aan op de tijdlijn), toen met de zeelelies, de zeeschorpioenen en de koppoters, 
waar nog slechts een soort van over is.
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Later is hetzelfde gebeurd met de pantservissen, de grote amfibieën en de reuzenha-
gedissen. Om verschillende redenen moesten ze hun machtspositie prijsgeven. Er be-
staan nog wel soorten, maar ze zijn niet meer zo machtig als ze geweest zijn. 

 
Steeds werden ze vervangen door een nieuw soort, beter uitgerust dan het vorige. En 
steeds ontstond er een periode van chaos. Maar het evenwicht heeft zich daarna altijd 
hersteld en daarmee de gehoorzaamheid waarover we het nu steeds hebben. Wetten 
veranderen niet in de evolutie. Elk dier dat machtiger wilde zijn dan de andere dieren 
bekocht dit met uitsterven of onbelangrijk worden. 

 
Datzelfde zou ook de mensen kunnen gebeuren als ze de wetten van de gehoorzaam-
heid, die in de evolutie bestaan, niet langer gehoorzamen. Ze moeten niet de baas wil-
len spelen, maar zichzelf in dienst van de aarde stellen. 

 
Opmerkingen: 

 
- Lees hoofdstuk 5 van “Onderwijs en het menselijk potentieel” 
„Het drama van de oceaan‟ 

- Lees hoofdstukken 6 t/m 11 in “From Childhood to Adolescence” 
 

Het gehoorzamen van de wetten in de evolutie is een idee. Ieder moet voor zichzelf 
uitmaken of hij deze morele implicatie aanvaardt en aan kinderen wil doorgeven. Op 
deze plaats is slechts vermeld wat Dr. Montessori en haar zoon erover dachten. Het-
zelfde geldt ook voor de komende hoofdstukken. 

 
De universele intelligentie die de evolutie leidt 

 
In de loop van de geschiedenis van de aarde is er steeds sprake geweest van ijstijden 
en interglaciale perioden. Wijs deze aan op de Tijdlijn van het Leven. Een van de theo-
rieën is dat er vier geweest zijn. 

 
In een interglaciale periode ontwikkelt zich een bepaalde soort, die dan de volgende 
ijstijd niet overleeft. De soort die in de interglaciale periode de meeste macht heeft is 
de meest intelligente uit die tijd, met het best ontwikkelde vermogen om zich aan te 
passen. 

 
Wat de soort aan ervaringen om te overleven heeft opgedaan wordt in de instincten 
vastgelegd, zodat de ervaringen voor nakomelingen niet verloren gaan. Zo zijn de in-
stincten voor het dier een gids om te overleven als soort. En daar gaat het om: niet het 
voortbestaan van een enkel dier is belangrijk, maar het voortbestaan van de soort. 

 
Onder de ongewervelden lijken de insecten het meest intelligent. Ze kunnen zich organi-
seren en vormen samen een volk. 

 
Onder de ongewervelden is het insect het dier met het hoogst ontwikkelde zenuw-
stelsel en de best ontwikkelde hersens. 
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We kunnen ons afvragen waarom de ongewervelden op dit punt van hun ontwikkeling 
zijn blijven staan; waarom ontwikkelden er zich geen intelligentere soorten dan de insec-
ten?  
Het antwoord hierop lijkt te zijn dat er een wervelkolom nodig was bij soorten om zich 
verder te kunnen ontwikkelen. Het eerste gewervelde dier op aarde was de vis. De vis 
heeft een beter ontwikkeld zenuwstelsel en de kleine hersenen ontstaan. De kleine her-
senen besturen de zintuigen en zijn bij dieren beter ontwikkeld dan bij de mens. 
In dezelfde tijd dat er gewervelde dieren ontstaan is het land klaar om door dieren be-
woond te worden. Tot dusverre hebben de dieren alleen in het water gewoond. De die-
ren proberen nu op het land te gaan wonen, maar het klimaat werkt tegen. Er ontstaat 
weer een ijstijd. (Wijs aan) 

 
Deze kou zorgt ervoor dat dieren zich beter leren aanpassen. Ze ontwikkelen haren en 
veren om zich tegen de koude te beschermen en de warmbloedige soorten ontstaan. 
Op die manier ontstaan de vogels en de zoogdieren (wijs aan), die ook zijn uitgerust 
met een nieuw soort hersenen. 

 
De afmeting van dieren biedt geen garantie om te overleven. Het zijn de dieren met de 
beter ontwikkelde organen en methodes van voortplanting die het redden; niet de 
krachtpatsers. Dit geldt ook voor het plantenrijk. 

 
Het meest intelligente dier, dat het best voor zijn jongen zorgt heeft de meeste kans 
om te overleven in tijden van tegenspoed. 

 
De kracht van de liefde in de evolutie 

 
Naast de ontwikkeling van de intelligentie is er een andere ontwikkeling in de evolutie 
en dat is die van de liefde. De intelligentie maakt dat wezens nieuwe mogelijkheden 
ontdekken om het leven te beschermen. De liefde helpt wezens om nieuwe mogelijk-
heden te ontdekken om de soort te beschermen. Als de intelligentie toeneemt, neemt 
ook de bescherming van het nageslacht toe. 

 
De kracht van de liefde bij planten 

 
De natuur creëert nieuwe wezens en probeert ze te doen overleven door ze te bescher- 
men. Deze intelligentie is werkzaam zowel in planten als in dieren. Toen het leven be- 
gon waren er plantencellen die zich deelden, of er waren twee cellen die elkaar tegen- 
kwamen en samensmolten. Op deze manier werd er nieuw leven gemaakt. Er was geen 
bescherming van de soort, maar wel de mogelijkheid om in korte tijd een groot aantal 
nieuwe organismen te laten ontstaan. Er ging wel veel verloren, maar er bleef ook veel 
bestaan. 

 
Daarna kwamen er twee soorten cellen; een mannelijke en een vrouwelijke. De manne-
lijke cel moest op zoek naar de vrouwelijke cel en maakte op zijn reis gebruik van de 
transportmogelijkheden die de natuur hem bood. Als de twee cellen tenslotte bij elkaar 
kwamen, ontstond er een bepaald soort zaad dat we sporen noemen. Uit deze sporen 
groeide een nieuwe plant op. 
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Er is geen echte bescherming voor dit nieuwe zaad, maar het is omgeven door een zak-
je dat het beschermt, zoals een ei door een schaal beschermd wordt. Op deze manier 
kan zaad lang bewaard worden. Op het moment dat het een geschikte omgeving vindt 
begint het te ontkiemen. 

Daarna ontwikkelde de intelligentie zich verder. 
We komen bij de grote coniferen. De mannelijke 
cel is het stuifmeel en de vrouwelijke cel een 
klein eitje. Sommige bomen maken alleen stuif-
meel en andere bomen alleen eitjes. Het stuif- 
meel wordt vervoerd door de wind. Daarom is er 
zoveel stuifmeel nodig: het meeste gaat weer 
verloren omdat het nooit bij een eitje komt. 

 
Het eitje wordt bevrucht door het stuifmeel. De zaden die nu ontstaan worden be-
schermd door een klein huisje met heel veel kamertjes, dat de vorm van een kegel 
heeft. Naar deze kegel of conus zijn de planten, de coniferen genoemd. Wijs de conife-
ren aan op de Tijdlijn van het Leven. 

 
De natuur probeerde de soorten beter te beschermen door het 
onnodig te maken dat er zoveel stuifmeel verloren ging. Daar- 
om ontstonden de bloemen (wijs ze aan op de Tijdlijn van het 
Leven) en namen de insecten de taak op zich om het stuifmeel 
van bloem naar bloem te vervoeren. Dit is een nieuwe vorm 
van liefde in de natuur. Maar de insecten zijn zich niet bewust 
van hun taak. Ze worden aangetrokken door de vorm en de 
kleur van de bloemen en op de bodem van de bloem is een 
zoete vloeistof, waar het insect zich mee voedt. Men noemt dit 
nectar en in oude verhalen wordt verteld dat de Goden zich er 
mee voedden. Zo lekker is het. 

 
Terwijl de insecten de nectar drinken blijft het stuifmeel aan hun lijf en poten hangen. 
Zo vervoeren ze het stuifmeel naar de volgende bloem, waar het insect naar nieuwe 
nectar zoekt. Als het stuifmeel op de stempel van de stamper terecht komt vormt zich 
daar een buisje waardoor het sperma dat in het stuifmeel zit naar beneden kan gaan 
om de eitjes, die onder in de stamper zitten te bevruchten. Als alle eitjes bevrucht zijn 
door het stuifmeel, dan vallen de bloembladen af. Vanuit het vruchtbeginsel ontwikkelt 
zich dan het fruit. Dit fruit wordt door dieren opgegeten, waardoor het zaad dat zich in 
het fruit bevindt, via de mest overal verspreid wordt. We kunnen niet van echte liefde 
spreken bij planten, maar de natuur heeft gevoeligheden ontwikkeld, die sterker wor- 
den, om de soorten te beschermen en de kwaliteit ervan te verbeteren. 
 
De Kracht van de Liefde bij Dieren 

 
De ongewervelden 

In het begin werden de soorten helemaal niet beschermd. De eencelligen, de sponsen 
en de holtedieren beschermden hun jongen helemaal niet.  
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Maar later in de geschiedenis komen er dieren waarvan het de voornaamste taak is 
om voor hun jongen te zorgen. (Wijs de dieren aan op de tijdlijn) 

 
De meest eenvoudige vorm van bescherming is het leggen van eieren. Elk dier heeft 
het instinct om deze eieren op de goede plaats te leggen, zodat de jongen zich kunnen 
ontwikkelen. De eerste eieren hadden helemaal geen schaal of een wel erg dunne. 
Voor dit soort eieren is water de beste omgeving. Als er geen water is zoeken de dieren 
naar modder. Mosselen en insecten leggen hun eieren op vochtige plaatsen. (Wijs de 
dieren aan op de tijdlijn) 

 
Er zijn dieren die beseffen dat er behalve vocht ook hitte nodig is. Ze vinden die hitte 
op plaatsen waar resten van planten en dieren aan het verrotten zijn. Of ze zoeken 
naar plaatsen in de zon, waar het toch ook vochtig is. 

 
Er zijn geleedpotigen, die hun eieren op de rug dragen. Andere verzamelen de eieren in 
een soort zakje en dragen dat met zich mee in hun borststuk. Dit geldt voor sommige 
soorten spinnen en schorpioenen. (wijs ze aan op de tabel van de ongewervelde die- 
ren) Andere soorten spinnen leggen hun eieren in een nest en blijven altijd in de buurt 
om ze te beschermen. 

 
Het zou leuk zijn als een paar van jullie eens kunnen uitzoeken hoe andere geleedpoti-
gen voor hun eieren zorgen en dat eens aan de groep konden vertellen. 

 
 

 
Bijenvolk met Koningin 

D De insecten zijn de beste nestbouwers; de bijen bij 
v voorbeeld. En de wespen. (Wijs ze aan op de tabel 
van de ongewervelde dieren) Een bijenvolk is goed  
g georganiseerd. Er zijn werksters die alleen als taak 
h hebben om de larven te voeden. De rol van de 
mmoeder is slechts het leggen van de eieren. Als de 
kkkoningin dat niet langer doet wordt ze gedood en 
z zoeken de werksters naar een nieuwe koningin. 

 

Het zou leuk zijn als een paar van jullie eens konden uitzoeken hoe een bijenvolk ge-
organiseerd is. Misschien kun je het daarna dan aan de groep vertellen. 

 

De gewervelden 
 

 

 
 
 
De meeste vissen laten na het leggen hun eieren in de 
steek, maar er is een visje dat zijn eitjes legt in een lege 
tweekleppige schelp die het eerst opent. Het mannetje duwt 
het vrouwtje naar binnen in de schelp, waar ze de eitjes 
legt. Het mannetje bevrucht daarna de eitjes. Dit visje heet 
de Rhodeus. 
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De Spinerello maakt een prachtig nest. Dat doet het mannetje. De vis maakt een 
holletje in het zand en bedekt de wanden met algen. Als het nestje klaar is dan 
zoekt het mannetje een vrouwtje en duwt haar in het holletje. Daar legt het vrouw-
tje haar eitjes, waarna ze ervan door gaat. Het mannetje bevrucht de eitjes en be-
waakt daarna het nest, totdat de eitjes zijn uitgekomen. 
Het wijfje van de Guppy’s draagt de bevruchte eitjes met zich mee in haar lichaam 
tot- dat ze uitgekomen zijn. Dat is een mooie bescherming, maar als je guppy’s in je 
aquarium hebt dan weet je dat de ouders hun jongen opeten. Hun zorg voor de jon-
gen lijkt dus mooier dan ze is! 

 

Er zijn dieren waarvan de jongen pas hun uit-
eindelijke vorm krijgen na een heel lange 
tocht. De paling legt eitjes in het water. Daar 
komen larven uit, die nog niet de vorm van 
een paling hebben. Als larven zwemmen ze 
stroomopwaarts een rivier op. Daar verande-
ren ze in paling. Ze leven dan hun hele leven 
in de modderige bodem van een rivier. Na 10 
- 12 jaar, tegen het einde van hun leven, 
keren ze terug naar de oceaan, waar ze hun 
eitjes leggen en doodgaan. 

 
 
 
 

De zalm leeft in de oceaan, maar legt haar eitjes in de rivier. Ze moeten zich tegen de 
stroom op worstelen en hoge watervallen overwinnen voordat ze de bovenloop van een 
rivier bereiken. 

 
Er zijn zeeschildpadden die een lange zwemtocht naar een bepaald eiland maken om er 
hun eieren te leggen. Op deze Galapagoseilanden  in de Stille Oceaan gaan veel 
schildpadden dood als gevolg van de uitputtende tocht die ze hebben moeten maken. 
Maar eerst leggen ze hun eieren! We weten niet waarom deze dieren zo'n lange tocht 
maken. 

 
Je ziet dus dat er vissen, amfibieën en reptielen zijn die al zijn begonnen met hun jon-
gen te beschermen. Maar dit beschermen is veel beter geregeld bij de vogels en de 
zoogdieren. (Aanwijzen op de Tijdlijn van het Leven en de Classificatiekaarten). 
 
Vogels bouwen elk jaar opnieuw hetzelfde soort nest. 
Je kunt de vogel herkennen aan het nest dat hij bouwt. 
Misschien is het een goed idee als een paar van jullie 
eens willen uitzoeken welk nest bij welke vogel hoort. 
Als je wilt dan kun je dat aan de groep vertellen 
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Nesten kunnen gebouwd zijn in de top van een boom, of in een holletje in de boom-
stam. Zwaluwen bouwen hun nesten onder de daken van huizen. Ooievaars bouwen 
hun nesten op schoorstenen of andere hoge plaatsen. We helpen ze vaak door een 
wagenwiel met houten staken horizontaal op een paal te zetten. Zo ontstaat er een 
mooie plaats waar ooievaars jaar na jaar terugkeren om hun nest erop te bouwen. 
 
Vogelnesten worden door het mannetje en het vrouwtje samen gebouwd. Soms doen 
vogels dat in paren, waarbij en een paartje een bepaald gebied bewoond. Maar zee-
vogels leven vaak in hele kolonies bij elkaar. Zij bouwen hun nesten dan vlak naast el- 
kaar. 
 
Vogels leggen veel minder eieren dan de ongewervelden en de gewervelde dieren waar 
we tot dusverre over gesproken hebben. Dat is omdat ze meer zorg aan de eieren be-
steden en ook na de geboorte hun jongen beschermen. Door ze te voeden totdat ze 
zelf voor hun eten kunnen zorgen. Met hun lichaam houden ze hun eieren warm, zodat 
ze worden uitgebroed. Het aantal eieren verschilt erg van vogel tot vogel. Kleine zang-
vogels, zoals de kanarie, leggen wel drie keer per jaar eieren. Ze hebben dan ook veel 
vijanden, zoals katten. Een arend bouwt een keer per jaar een nest en legt daar een ei 
in. Daar komt een jong uit en voor een vogel zonder vijanden lijkt dat genoeg. Helaas 
heeft de natuur geen rekening gehouden met de invloed van de mens op de arenden- 
stand. 

 
Voor het uitbroeden van de eieren werken het mannetje en vrouwtje bij de vogels sa- 
men. Er zijn paartjes die nadat de jongen opgegroeid zijn uit elkaar gaan, maar bij an-
dere soorten vogels blijven de paartjes hun gehele leven bij elkaar. Het broeden wordt 
soms 's nachts door het mannetje gedaan. Met zijn prachtige verenpakket valt hij in 
donker niet op. Het vrouwtje bebroedt de eieren overdag. Ze heeft een minder opval-
lend verenkleed. Andere vogels eten niet tijdens het broeden; de struisvogel bij voor-
beeld. Andere vogels maken een ondiep nest. Hun eieren zijn dan ook peervormig, zo- 
dat ze toch niet uit het nest kunnen rollen. De wijfjes keren regelmatig de eieren, zodat 
alle delen ervan even warm worden. 
Het voeden van de jongen is vaak een vermoeiend karweitje. Er zijn jongen die wel 140 
keer per dag te eten krijgen. In het algemeen eten vogels per dag drie keer hun li-
chaamsgewicht aan voedsel. Er zijn vleesetende vogels (de raaf bij voorbeeld), waarbij 
het mannetje het vlees jaagt en naar het vrouwtje brengt. Zij maalt het fijn en voert 
het aan de jongen. 

 
Behalve dat de vogels hun jongen voeren leren ze ook om aan voedsel te komen, hoe 
ze zich moeten verdedigen en hoe ze moeten vliegen. 

 
Zoogdieren bouwen ook nesten om hun jongen te werpen. De jongen van zoogdieren 
worden levend geboren. Alleen het vogelbekdier is een eierlegger (wijs hem aan op de 
Classificatietabellen). De nesten van zoogdieren zijn hele bouwsels, die de zoogdieren 
het gehele jaar door als woning dienen. Maar op het moment dat de jongen geworpen 
gaan worden nemen de zoogdieren speciale maatregelen. De knaagdieren (wijs aan) 
bekleden hun nest met haren van hun eigen vacht om het zacht te maken. Het eek-
hoorntje maakt een heel mooi nest. Het is gebouwd in een holletje in de boom; van 
binnen lijkt het wel een kamertje. 

 



56 
 

Misschien zijn er wel kinderen die eens uit willen zoeken wat voor nesten verschillende 
zoogdieren maken. Als ze willen kunnen ze de groep daar dan wat over vertellen. 

 
We hebben gezien dat bij de vogels het mannetje en het vrouwtje evenveel werk ver-
zetten. Bij de zoogdieren verzet het vrouwtje het meeste werk. De mannetjes hebben 
een veel kleinere taak. Slechts in uitzonderlijke gevallen leert het mannetje het jong ja-
gen of voedsel zoeken. 

 
In de evolutie staan de zoogdieren bekend als de meest intelligente dieren. Het instinct 
is sterk, maar niet star. Ze kunnen zich dus beter aan de omgeving aanpassen. Naast 
instinct is er een zekere mate van ervaring aanwezig. Zoogdieren kunnen nieuwe din-
gen leren; het leven ervaren met meer vrijheid. 

 
De mens is ook een zoogdier. Maar over hem zullen we het nog apart hebben. (Tijdlijn 
van de Mens) 

 
We hebben gezien, dat voortplanting en broedzorg werk en opoffering van de kant van 
de ouders vergt. Maar de ouders offeren zich met plezier op omdat deze opoffering lief-
de betekent. We kunnen dus wel zeggen dat de zorg en liefde voor de jongen maakt 
dat dieren overleven. Het idee dat overleven gebaseerd is op vechten (zoals Darwin be-
weerde) is dus niet juist. Het beschermen van de jongen bepaalt de voortgang in de 
evolutie. 

 
Lees hoofdstuk 8 uit "Onderwijs en het menselijk potentieel" 
Het heet „Het Krijt‟, maar beschrijft de rol van de broedzorg in de evolutie. 

 
Het kosmische werk 

 
Opmerking vooraf: 

 
Dit is een conclusie die getrokken kan worden uit al het werk dat we hiervoor met de 
kinderen gedaan hebben. Het thema is aan de orde geweest in alles wat we over ge-
schiedenis besproken hebben, maar we hebben het niet 'kosmisch werk' genoemd 
tot dusverre. Op dit punt aangeland willen we de kinderen helpen zich bewust te 
worden van de bedoeling van het werk dat ze gedaan hebben. We beginnen op-
nieuw met het verhaal van het ontstaan van de aarde; vraag de kinderen je te hel-
pen bij het opnieuw vertellen van dit verhaal. 

 
Miljoenen jaren geleden was er, zoals jullie weten, een verschrikkelijke kou en duis-
ternis. Er zweefden kleine deeltjes waterstof door de ruimte; je kunt dus niet zeggen 
dat er helemaal niets was. 

 
We weten dat plotseling deze deeltjes met elkaar in botsing kwamen en dat er een gro-
te explosie uit voortkwam. Dit was het begin van het leven. En zo begon de geschiede-
nis van het heelal. Er kwamen sterren; sommige zeer groot, andere weer wat kleiner. 
Onze zon en onze aarde maakten deel uit van die sterren. De aarde was eerst een klein 
sterretje; een gloeiendhete massa. Wat er in die tijd gebeurde, gebeurt vandaag den 
dag nog steeds. Er worden nieuwe sterren gevormd en oude sterren gaan dood. 
We weten het een en ander van de geschiedenis van onze ster, de aarde die geleidelijk 
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aan afkoelde en een mooie planeet werd. De stoffen op onze aarde bleven na het af- 
koelen veranderen en zo werd anorganische stof omgezet in organische stof. En zo be-
gon het leven. 
 
In het allereerste begin waren de levensvormen zeer eenvoudig. Maar in de loop van 
miljoenen jaren werden ze steeds ingewikkelder, totdat ze uiteindelijk in de mens hun 
perfectie bereikten. Er is in die tijd dus heel wat veranderd. 

 
De geschiedenis van al die veranderingen noemen we de evolutie. Je ziet de vooruit-
gang van levende en niet levende stof. Maar dat is niet het enige. We hebben de ge- 
geschiedenis van al die veranderingen met elkaar bestudeerd en ervan geleerd dat alle 
krachten die in de evolutie werkzaam waren onbewust met elkaar samenwerkten. Deze 
samenwerking werd door Maria Montessori, die onze scholen gesticht heeft en graag 
wilde dat ik dit allemaal aan jullie vertel, het kosmische werk genoemd. 

 
Laten we eens naar een paar voorbeelden van dit kosmische werk gaan zoeken samen: 
Die kleine deeltjes waterstof die door de ruimte zweefden kwamen in botsing met el- 
kaar en zo werd het licht gevormd. Wat is licht eigenlijk? We weten dan licht verbran-
ding is. Door verbranding vindt er een chemisch verschijnsel plaats. Na verbranding is 
waterstof niet alleen maar meer waterstof; er was een nieuw element gevormd. Op die 
manier hebben zich geleidelijk aan alle elementen, die we nu kennen, gevormd. Het 
hele universum is opgebouwd uit deze elementen; onze aarde ook. 

 
(Laat nu een kaart zien, waarop de verschillende elementen genoemd worden samen 
met de symbolen waarmee ze worden aangeduid. (zie bijlage 3 en 4) 

 
Metalen of elementen, op verschillende manieren bij elkaar gevoegd, vormen verschil- 
lende mineralen. Als die afkoelen vormen ze de rotsen waaruit de aardkorst is opge-
bouwd. Rots kan uit een of uit verschillende mineralen zijn opgebouwd. (Op deze plaats 
kan een stenenverzameling zoals die bij voorbeeld wordt gebruikt bij het geologiemate-
riaal van Hans Elsner goede diensten bewijzen. Ook als je dit materiaal niet hebt is een 
verzameling van verschillende soorten rotsen een goed bruikbaar hulpmateriaal. Geef 
een les over rotsen, of vraag hulp aan een deskundige. Laat hem de les geven. Je kunt 
stenen classificeren in drie categorieën: 

 
• vulkanisch 
• sedimentair  (ontstaan door afzettingen) 
• metamorf (omzettingsgesteente) 

 
De verschillende stoffen verenigden zich niet volgens een door hen genomen besluit: 
Ze voelden zich eenvoudig tot elkaar aangetrokken. Montessori zegt dit zo: Ze gehoor-
zaamden de kosmische wetten en vormden op die manier nieuwe stoffen. Alle elemen-
ten op de aarde zijn gerangschikt naar gewicht. De zwaarste elementen bevinden zich 
in de kern van de aarde en de lichtere elementen zijn verder verwijderd van die kern. 
Op deze manier oefenen ze een aantrekkingskracht op elkaar uit. En daar hebben we 
een andere kosmische wet: de aantrekkingskracht voorkomt dat de elementen ver-
strooid raken.  
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Daarom is het mogelijk dat in de lage delen van de aardkorst zich water heeft verza-
meld en dat de aarde omgeven wordt door een dampkring. 

 
Zo is het ook gesteld met de hemellichamen onderling. Ze trekken elkaar aan en stoten 
elkaar af. Door deze krachten blijven de sterren en planeten van een zonnestelsel in 
evenwicht en wordt voorkomen dat de tegen elkaar opvliegen of dat er een losraakt 
van het melkwegstelsel. Dit bewaren van het evenwicht in het heelal is een andere 
kosmische wet. 

 
Nog een andere wet toont ons het kosmische werk: alle hemellichamen draaien om 
hun as en beschrijven banen om een ander hemellichaam heen. (Toon hier de 
kaart met de hemellichamen uit het verhaal over het ontstaan van de aarde) 

 

Het feit dat de aarde om zijn 
as draait voorkomt dat de ene 
kant verbrandt terwijl de ande-
re kant juist bevriest. Daar heb 
je alweer een kosmische wet: 
Het draaien van de aarde 
maakt het leven op de aarde 
mogelijk. 

 
(Laat nu de Klok van de 
Tijdperken nog eens zien en 
wijs de perioden aan) 

 
 
 
 
 

 

 

 
Alg uit het Precambrium 

 In een tijd die heel ver achter ons ligt, in het Precam-
brium moet het leven begonnen zijn. Door de aanwe-
zigheid van de juiste temperatuur, in combinatie met de 
juiste vochtigheidsgraad en de aanwezigheid van een 
combinatie van een aantal elementen. Zo ontstond de 
eerste levende cel. We denken dat het een plantencel 
geweest is. In het water was een grote hoeveelheid 
koolzuurgas (CO2) aanwezig. Alleen planten kunnen 
koolzuurgas opnemen en   zuurstof afgeven. Tot op de 
dag van vandaag wordt 75 % van de zuurstof in de 
atmosfeer geproduceerd door eencelligen die in het wa-
ter leven (algen).  

Het eerste kosmische werk dat ooit is ondernomen was dus het opnemen van CO2 door 
algen en het afgeven van zuurstof. Zo werd het leven op de aarde mogelijk voor alle le-
vende wezens die erna kwamen. 
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Dierlijke cellen kwamen na de plantencellen. Allereerst de Protozoa (eencelligen) (wijs ze 
aan op de tabel van de ongewervelde dieren en de Tijdlijn van het Leven). 
De protozoa leefden in de oceanen en vermenigvuldigden zich tot grote hoeveelheden. In-
tussen werd er heel wat calcium (kalk) opgelost in regenwater naar de oceanen gespoeld. 
Dieren hebben calcium nodig om er hun beenderen of schilden mee te vormen. Het regen-
water verrichtte dus een kosmische taak: Het bracht kalk uit de gebergten naar de oceanen 
waar de dieren het nodig hadden. 
 

 
       Protozoa naar Ernst Haeckel 

Precambrium 

Maar te veel calcium is ook weer niet goed. Het 
leven kwam erdoor in gevaar. We weten hoe 
kleine diertjes het teveel aan calcium wegfilter- 
den door het op te drinken en andere dieren die 
kalk gebruikten als voedsel of als bouwstof voor 
de schelpen waarin ze woonden. 

 
(Wijs de dieren waar het om gaat aan op de Tijd- 
lijn van het Leven en de classificatietabel van de 
ongewervelde dieren) 

 
Het was het werk van eencelligen, sponsen, hol-
tedieren, stekelhuidigen, geleedpotigen en week-
dieren. Ze maakten het ontstaan van verder le-
ven mogelijk, maar waren zich daar niet van be-
wust. Ze zochten bouwstoffen om hun uitwendig 
skelet op te bouwen en zodoende bescherming 
te vinden om zelf te overleven. 

 

Het leven was er tot dusverre alleen maar in het water. Maar plotseling daalde de zee-
spiegel en er waren dieren die zich staande moesten zien te houden op droge plaatsen. 
Daar zijn er natuurlijk veel bij omgekomen, maar een paar slaagden erin om te overle-
ven in de moerassen die waren ontstaan. Ze hadden daar de hulp van de algen weer 
voor nodig, die nu de moerassen bedekten en de atmosfeer van koolzuurgas ontdeden 
en met zuurstof vulden. Dat was hun kosmische werk. De lucht zuiveren voor nieuwe 
dieren, die op het land gingen leven. 

 
De geschiedenis van de aarde toont ons tot op de dag van vandaag heel wat voorbeel-
den van kosmisch werk. Werk dat door dieren verricht wordt om het voortgaan van het 
leven mogelijk te maken, zonder dat ze zich ervan bewust zijn. Het is een onbewust bij-
dragen aan het evenwicht in de kosmos dat nodig is om het leven te laten doorgaan en 
verder te ontwikkelen. We zullen nog zien op welke wijze de mensen hun bijdrage aan 
dit kosmische werk kunnen leveren. (Tijdlijn van de Mens) 
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Op dit moment kan de conclusie van onze vertelling zijn dat geen levend wezen alleen 
maar op de aarde is om voor zichzelf te zorgen. Met elkaar moeten ze ervoor zorgen 
dat het leven zich verder kan ontwikkelen. De dieren doen dit onbewust. Dat is het  
verschil met ons mensen: Wij weten wat ons werk moet zijn. 
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Overzicht van beschikbare Tijdlijnen 
 
1. Van Claus-Dieter Kaul. 
 

 
 
De Tijdlijn van het Leven die in deze reader beschreven wordt is gemaakt naar de 
Engelse versie van de Tijdlijn van het Leven van Claus-Dieter Kaul, die bij Nienhuis 
verkrijgbaar was. Er was ook een Duitse versie. Met de verkoop van deze Tijdlijn van 
het Leven is Nienhuis gestopt. En Kaul ook. De tijdlijn is wel nog in het Duits te be-
stellen Er is een ingetekende tijdlijn, een lege en losse plaatjes om op de lege lijn te 
leggen. Je bestelt de Duitse versie bij: 
 
Martin Plackner 
Werkstatt für Spiel und Pädagogik 
Alkersorf 21 
A-4880 St. Georgen im Attergau 
Oostenrijk 
 
Tel:  +437667-8662 
Fax: +437667-86629 
post@spielzeugmacher.al 
http://www.spielzeugmacher.at 
 
2. Van ETC uit Amerika 
Nienhuis verkoopt nu een Amerikaanse Tijdlijn van het Leven, gemaakt door de 
Amerikaanse firma ETC.  
 

 
De uitgave is uit 2020. Hij wordt gemaakt en bijgewerkt in samenwerking met des-
kundigen van het Smithsonian Institute1 en de Columbia Universiteit. De weten-
schappers hebben niet alleen vakkennis, maar ze hebben ook een Montessoriachter-
grond. De horizontale gekleurde lijnen maken het mogelijk de ontwikkeling van de 
soorten dieren in de loop der tijd te volgen. 

                                            
1 Jaren geleden was ik in het Smithsonian Museum in Washington. Prachtmuseum: Je mocht overal aankomen. 
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Er zijn twee tijdlijnen: een ingevulde en een waarop alleen de lijnen en achtergrond 
zijn aangegeven. Verder zijn er losse figuren van planten en dieren die op de lege 
tijdlijn gelegd kunnen worden. Deze figuren zijn gedrukt op transparant materiaal en 
bij elk figuur hoort een losse naamlabel. 
Ik moet nog uitzoeken tot in hoeverre de informatie uit deze reader bruikbaar is 
naast deze Tijdlijn van het Leven van ETC. 
De plaatjes van planten en dieren en de lijnen vormen een consistent geheel met de Le-
vensboom; het cladistische model. Hierop zal ik in dit overzichtje niet verder ingaan, 
want die levensboom is in deze reader niet beschreven. 
 
Nienhuis Montessori 
Industriepark 14 
7021 BL Zelhem 
Tel: +31314627127 
Fax: +31314627128 
Mail info@nienhuis.nl 
 
3. Van Harriët ten Hove uit Nederland 

 

 
De Tijdlijn van het Leven die Harriët ten Hove gemaakt heeft is een uitgave in het Neder-
lands. Dat is een groot voordeel. Hij is goed te combineren met de handleiding zoals die 
in deze reader staat. 
 

 
 
Er is een ingetekende tijdlijn en een lege. En er zijn plaatjes die op de lege tijdlijn gelegd 
kunnen worden. Daar zie je er een paar van afgebeeld op de volgende bladzij. Harriët is 
een montessorileidster die werkzaam is in Arnhem. Ze heeft de Nederlandse tijdlijn voor 
haar school gemaakt. Maar hij is ook te koop voor andere scholen. Je kunt contact met 
haar opnemen. 
 
Tel: +31629369131 
Mail: hltenhove@gmail.com 
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Uitgaven van Nienhuis Montessori. 

“Boek voor de Zwarte Band”  

Dierenverhalen bij de Zwarte Band 
Petra Braun-Hammes 
De zwarte band bestelnummer: 0.695.00 
Dieren en boek voor de zwarte band bestelnummer: 0.695.50 
“Book for black ribbon”  
„instructions for teachers‟  De Engelse versie van het boek. 

 
 
       “Handbuch zur Kosmische Erziehung” 
       Ein ganzheitlicher Weg zum verantwortlichen 
       Umgang mit Mensch und Natur   
       Claus-Dieter Kaul 

 2. überarbeiete Auflage Juli 2010  
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1. Eerste classificatie van het dierenrijk 
2. Eerste classificatie van het plantenrijk 
3. Alfabetische lijst van de chemische elementen 
4. Tabel van de chemische elementen 
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Eerste classificatie van het Dierenrijk 
Materiaal 

 
Twee kaarten voor de classificatie van de ongewervelde dieren 
Twee kaarten voor de classificatie van de gewervelde dieren 

 
De kaarten zijn identiek wat indeling betreft. Deze indeling is hierna weergegeven. Er 
worden dezelfde plaatjes gebruikt als die gebruikt werden voor de eerste kennis van 
dierenrijk. 

 
Het verschil tussen beide kaarten is dat de eerste kaart de naamkaartjes en definities 
bevat, terwijl de tweede tabel alleen de plaatjes bevat alsmede lege hokjes, waarop de 
naamkaartjes en definities in losse vorm kunnen worden neergelegd. 

 
Zo fungeert de eerste kaart als controlekaart voor de tweede kaart. De kleur van de 
kaarten is rood. 

 
Bij de kaarten horen vier dozen met losse kaartjes met leeskaartjes en definities van 
respectievelijk de ongewervelde en de gewervelde dieren. 

 
De aanbieding van dit materiaal, waarop de dieren in stammen, klassen en ordes zijn 
ingedeeld, is tevens een voorbereiding op de Tijdlijn van het Leven, waarop dezelfde 
indeling van het dierenrijk wordt aangetroffen, maar dan gerelateerd aan de tijdvakken 
waarin deze dieren op de aarde verschijnen. 

 
Aanbieding 

 
Vertel eerst van de kaart van de ongewervelde dieren. Leg uit wat eencelligen, spon- 
zen, holtedieren en wormen zijn. Doe dit op een interessante manier: Laat eencelligen 
door een microscoop zien, toon een stukje natuurspons, vertel van de kwallen in zee en 
laat een worm zien in en potje. 

 
Laat dan eerst de naamkaartjes op de naamkaartjes van de ingevulde tabel leggen. En 
daarna de definities op de kaartjes op de definities op de tabel. 

 
Verplaats nu de kaartjes naar de lege tabel. In de herhaling proberen de kinderen de 
kaartjes en definities rechtstreeks op de lege tabel te leggen. Met de ingevulde tabel 
kijken ze het werk na. 

 
Breid nu het aantal soorten uit. Vertel op dezelfde interessante manier van de geleed-
potigen. Laat daarna steeds de kaartjes leggen en de oefening zelfstandig herhalen. De 
bedoeling is om concentrisch te werken. De nieuwe kaartjes worden dus steeds bij de 
oude gevoegd. Vertel door totdat alle soorten ongewervelde en gewervelde dieren aan 
de orde geweest zijn. 
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D I E R E N R IJ K 
 

ongewervelde dieren 
 

EENCELLIGEN (Protozoa) Radiolariën 
SPONZEN (Porifera) Spons 
HOLTEDIEREN (Coelenterata) Kwal 
STEKELHUIDIGEN ( Echinoderma) Zeester 
WORMEN (Annelida) Aardworm 
WEEKDIEREN (Molusca) Mossel 

 
Kreeften (crustacia) Rivierkreeft 
Spinnen (Arachinida) Spin 
Duizendpoten (Myriapoda) Duizendpoot 

Kevers (Coleoptera) Meikever 
GELEEDPOTIGEN  Vliesvleugeligen (Himenoptera) Bij 
(Arthropoda ) INSECTEN Vlinders (Lepidoptera) Vlinder 

(Insecta) Tweevleugeligen (Diptera) Vlieg 
Kakkerlakken (Orthoptera) Kakkerlak 
Wantsen (Rhinchota) Wants 
Libellen (Neuroptera) Waterjuffer 

 
gewervelde dieren 

 

VISSEN 
(Pesci) 

 

AMFIBIEEN 
(Amphibia) 

 
REPTIELEN 
(Reptilia) 

 
VOGELS 
(Aves) 

 
 
 
 
 

ZOOGDIEREN 
(Mammalia) 

Kraakbeenvissen (Selachi) Haai 
Glansschubbigen (Ganoidei) Steur 
Beenvissen (Teleostei) Tonijn 
 Longvissen (Dipnoi)  Longvis 
Kikvorsachtigen (Anura)  Kikker 
Salamanders (Urodela) Salamander 
Schildpadden (Turtoises) Schildpad 
Krokodillen (Crocodilia) Krokodil 
Hagedissen (Sauria) Hagedis 
Slangen (Serpenti) Slang 
Roofvogels (Falconidae) Arend 
Spechten (Picidae) Specht 
Zangvogels (Passer) Mus 
Duiven (Columbidae) Duif 
Hoenders (Gallinaoe) Haan 
Reigers (Ciconiidae) Ooievaar 
Eenden(Anatidae) Eend 
Loopvogels (Cursores) Struisvogel 
Eierleggers (Monoitremata) Vogelbekdier 
Tandarmen (Edentata) Miereneter 
Buideldieren (Marsupialia) Kangoeroe 
Hoefdieren (Ungulata) Zebra 
Insekteneters (Insectivora) Mol 
Walvissen (Cetacea) Walvis 
Zeeroofdieren (Pinnipedia) Zeehond 
Roofdieren (Carnivora) Leeuw 
Vleermuizen (Chiroptera) Vleermuis 
Apen (Primates) Chimpansee 
Zeekoeien Zeekoe 
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S C H E M A D I E R E N R IJ K 
 
 

 
 
 

De nummers van dit schema verwijzen naar de nummers bij de plaatjes, naamkaartjes 
en beschrijvingen. 

 
Maak het schema van rood karton. 
Maak een 'ingevulde' tabel en een tabel alleen met de plaatjes. 
Maak de naamkaartjes en de beschrijvingen een keer extra in 'losse' vorm, zodat ze op 
de 'oningevulde' tabel gelegd kunnen worden. 

 
Plaatjes komen voor het merendeel uit: 
“Blijdorp, Blik op dieren” 
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde 
Tekst: C.T.M. Peters 
Illustraties: G. Looten en F. A.C. M. Hollink 
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Eerste classificatie van het Plantenrijk 
 
 

Net als bij de classificatietabellen voor dieren kunnen ook classificatietabellen voor plan-
ten gemaakt worden. 

 
Deze tabellen dienen een groene kleur te hebben. Hierboven is een schema opgeno- 
men met behulp waarvan de tabel gemaakt kan worden. De afbeeldingen komen hier- 
na. 

 
Er moet hier ook weer een ingevulde en een oningevulde tabel zijn. De leeskaartjes en 
de definities zijn eveneens hierna opgenomen. 

 
De aanbieding gaat op dezelfde manier als de aanbieding van de Eerste Classificatie 
van het Dierenrijk. 

 
Maak het schema op vijf platen groen karton en een strook van 23 x 70 cm voor de 
nummers 38, 39 en 40. En daaronder de nummers 59 en 60. Linksboven zijn de platen 
karton in het schema genummerd. De scheiding tussen de platen is aangegeven met 
een stippellijn. 

 
De plaatjes op de volgende bladzijden zijn opgezocht op het internet. 
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