Hoeveel mensen
tel je hier?

PREHISTORIE

02

EVOLUTIE VAN DE MENS

Waarom zijn wij de enige overlevende
mensensoort op aarde?
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1

Hoelang is de mens al op aarde?

a Waarom had de mens niets te vrezen van de dinosaurussen? (bron 1)
Toen de mens ontstond, waren de (grote) dinosaurussen al 65 miljoen jaar uitgestorven.


b Leg de zin uit: ‘De mens is nog maar pas op aarde.’ (bron 1)
Als de aarde nog maar 24 uur zou bestaan, ontstond de mens minder dan één minuut geleden.
In de tijd daarvoor is er op aarde al heel veel gebeurd.


c Vul het schema over de evolutietheorie aan. (bron 2)

Kies uit: toevallig verkregen – variatie – nakomelingen – selectie – eigenschap.
Welke wezens overleven?
Natuurlijke selectie


Elk dier is uniek

De omgeving

Wezens met

De handige

•

geeft eigenschappen

verandert door klimaats

toevallig verkregen

eigenschap

door

veranderingen. (Dat is





er is veel

op elke plek een ander

eigenschappen die

komt steeds meer voor.

variatie

proces).

beter aangepast zijn,

Niet goed aangepaste

overleven en krijgen dus

wezens sterven

meer

langzaam uit.

•



nakomelingen


d Kruis het juiste antwoord aan. (bron 2)
¡

Veranderingen in het klimaat hebben x wel

¡

De evolutie van de mens is een proces van

¡

Evolutie is een proces dat

geen invloed op de evolutie van levende wezens.
tientallen jaren

duizenden jaren x miljoenen jaren.

op een bepaalde moment af is x altijd maar doorgaat.

De aarde bestaat al veel langer dan de mens, die nog maar 4 miljoen jaar oud is. Het klimaat op aarde
verandert voortdurend. Daardoor verandert de omgeving. Dat leidt er dan weer toe dat bepaalde
soorten planten en dieren uitsterven en nieuwe soorten ontstaan. Zo ontstond ook de mens. De
evolutietheorie stelt dat sommige soorten toevallig verkregen kenmerken bezitten die helpen om in
veranderende omstandigheden te overleven. Zij geven deze kenmerken door aan hun nakomelingen.
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Als de aarde één dag bestaat...
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23.40 u.:
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23.59 u. (12 sec.):
de eerste
mensen
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massale
sterfte op aarde:
dinosaurussen
sterven uit
4,44 miljard jaar

21.52 u.:
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eerste insecten
4,1 miljard jaar

22.56 u.:

eerste zoogdieren
4,3 miljard jaar
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19

23.59 u. (56 sec.):
de huidige mens
ontstaat

4

00.10 u.:
De aarde botst
met een andere planeet.
De brokstukken vormen
de maan.
30 miljoen jaar

00.00 u.:

5

ontstaan
aarde

22.47 u.:

eerste
dinosaurussen
4,27 miljard jaar
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6

21.36 u.:

eerste planten
op land
4,05 miljard jaar

17

21.20 u.:

eerste vissen
4 miljard jaar

bacteriën
produceren
zuurstof
1,7 miljard jaar

16
15
13

8
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Chronologisch overzicht van de geschiedenis van de aarde

ca. 5 miljoen jaar geleden, Zuidoost-Afrika

ca. 4 miljoen jaar geleden, klimaat verandert, bomen verdwijnen
toevallige variatie

ca. 3,5 miljoen jaar geleden

2

Voor de laatste
keer botsen vele
grote meteorieten
met de aarde.
400-700 miljoen jaar
(na het ontstaan van
de aarde)

9
14

1

7

09.04 u.:

02.08 u.:

selectie: wie niet goed
aangepast is, sterft uit

nakomelingen met
interessante eigenschap

ca. 2,5 miljoen jaar geleden

Natuurlijke selectie en evolutie
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2

Waar komt de mens vandaan?

a Stamt de moderne mens af van de huidige apen? Verklaar je antwoord. (bron 1)
Nee, maar aap en mens hebben wel een gemeenschappelijke voorouder.

b Omcirkel of deze uitspraken juist of fout zijn. (bron 1)
¡
¡
¡
¡

De eerste mensen waren nomaden, ze trokken rond.
De Australopithecus is ouder dan de Homo erectus.
De Homo sapiens, Homo neanderthalensis en Homo erectus hebben nooit samengeleefd.
De Homo sapiens was de eerste mens die werktuigen gebruikte.

juist/fout
juist/fout
juist/fout
juist/fout

c Drie miljoen jaar geleden leefden er ook mensachtigen. Waarom is er op de tijdlijn dan geen balkje van een
mensachtige te zien? (bron 1)

Uit deze periode zijn nog geen bronnen teruggevonden.
6

d Bestudeer de kaart van de migratie van de mens. Beantwoord de vragen. (bron 2)
¡

Vanuit welk continent migreerde de mens volgens deze kaart?
Afrika

¡

In welke van de zeven periodes plaats je de verspreiding van de Homo sapiens?
In de prehistorie

¡

Wanneer kwam de Homo sapiens aan in Europa? 	

13 500 v.C.  	 x 40 000 v.C. 	

¡

Wanneer kwam de Homo sapiens aan in Australië? 	 1600 v.C.  	

¡

Wanneer kwam de Homo sapiens aan in Amerika? 	

¡

De migratie van de mens over de wereld duurt

1600 v.C.  	

tientallen jaren

100 000 v.C.

13 500 v.C. 	 x 50 000 v.C.

x 15 000 v.C. 	

50 000 v.C.

honderden jaren x duizenden jaren.

e Geef één mogelijke verklaring voor het tijdsverschil tussen de aankomst van de eerste mensen in
Amerika en die in Europa en Azië.

Om Amerika te kunnen bereiken, moesten ze de oceaan oversteken. Amerika ligt verder
van Afrika dan Azië en Oceanië.

f Europeanen hebben 1 tot 4 procent neanderthalergenen. Toch is de neanderthaler verdwenen.
Hoe verklaar je dat?

De neanderthaler en Homo sapiens hebben zich samen voortgeplant in de periode waarin
ze gelijktijdig leefden.

Toen het klimaat in Afrika veranderde, ontstonden daar de eerste mensensoorten. De eerste mensen
waren nomaden: ze trokken rond, op zoek naar voedsel. Zo verspreidden ze zich geleidelijk aan over de
hele wereld. Deze migratie duurde duizenden jaren. Onze volledige stamboom maken is moeilijk. Nog niet
van elke mensensoort zijn bronnen teruggevonden.
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A. sediba
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Evolutie van mensensoorten

NOORDELIJKE IJSZEE
Siberië
25 000 v.C.
40 000 v.C.

Europa

Alaska
15 000 v.C.

CentraalAzië

40 000 v.C.

NoordAmerika

China
120 000 v.C.

40 000 v.C.
Skhül/Qafzeh
100 000 - 90 000 v.C.

Afrika

Borneo
40 000 v.C.
Nieuw Guinea
40 000 v.C.

INDISCHE
OCEAAN

2

2000 km

Peru kust
12 000 v.C.

ZuidAmerika

e

Fiji Tonga
4 000 - 2 000 v.C.

Tasmanië
40 000 v.C.

0

Marquesas-eilanden
1 400 n.C.

n

Australië
50 000 - 40 000 v.C.

ATLANTISCHE
OCEAAN

Hawaï
1 400 n.C.

y
P o l

eerste Homo sapiens
250 000 - 100 000 v.C.

STILLE
OCEAAN

Zuid-Oost
Azië

s

Nieuw-Zeeland
1 000 n.C.

migratie vanaf 1,9 miljoen jaar v.C.

eerste mensachtigen

migratie vanaf 100 000 v.C. (Homo sapiens)

Homo habilis

uitbreiding van de ijskappen ca. 18 000 v.C.

Homo erectus

vermoedelijke ligging van de kusten ca. 18 000 v.C.

Neanderthaler

i ë

Paaseiland
1 500 n.C.

Chili
15 000 v.C.

De migratie van de mens in de prehistorie
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3

Wat leren bronnen ons over de mensachtigen?

a Bij welk domein horen deze bronnen? (bron 2, 5 en 6)
Cultureel:

2, 5, 6

Economisch:  2, 5

Sociaal:



Politiek:



b Waarom staan er bij twee domeinen geen bronnen?
 Omdat wetenschappers op basis van materiële bronnen niet zeker kunnen weten hoe de
 eerste mensen zich organiseerden en hoe ze samenleefden.
1

c Waarom weten we niet wat prehistorische mensen dachten?
 Omdat we alleen via schriftelijke bronnen met zekerheid kunnen weten wat mensen dachten.


d Kies met je groep een bron die jullie aanspreekt. Vul de volgende objectfiche in. (bron 1–6)
KEUZE
bron 

   Deze bron is materieel | geschreven | mondeling | (audio)visueel.

BESCHRIJVING
•

Uit welk materiaal is deze bron gemaakt? 

•

Wat kom je te weten over de afmetingen en het gewicht van de bron?


•

Hoe oud is de bron?


BETEKENIS
•

Is deze bron een gebruiksvoorwerp? ja / nee					

•

Zo ja, waarvoor werd ze gebruikt? 

•

Zo nee, noteer dan een nummer van een bron die wel een gebruiksvoorwerp is. 

•

Is deze bron gemaakt door Homo sapiens? ja / nee / misschien

•

Hoe weet je dit?


Van de oudste bekende menssoorten vinden wetenschappers enkel botfragmenten terug. Van soorten
die later leefden, vinden ze ook gebruiksvoorwerpen terug. De hoeveelheid en soorten voorwerpen
tonen dat de mens creatiever en de samenleving ingewikkelder werd. Prehistorische mensen schreven
niet. Daarom is het moeilijk een volledig en duidelijk beeld te krijgen van deze periode. De geschiedenis
van onze oudste voorouders is dus zeker niet ‘af’. Elk jaar ontdekken wetenschappers nog nieuwe
dingen.

5 miljoen jaar v.C.
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Dit spoor van 32 m lang bevat de oudste
teruggevonden afdrukken van rechtop lopende
mensachtigen. Twee mensachtigen lopen hier
naast elkaar met een snelheid van ongeveer
3 km/u. De man had schoenmaat 39, de vrouw
schoenmaat 34. Vlakbij zijn er ook sporen van
dieren te zien.
1

Voetspoor, 3,6 miljoen v.C., Tanzania

Dit oudste
teruggevonden
menselijke skelet kreeg
de naam Lucy. Lucy is
een Australopithecus;
ze was 12 jaar toen ze
stierf. In die tijd was je
toen al volwassen. De
vroege mensensoorten
werden ongeveer 35
jaar oud. Lucy was
1,1 m groot en ze woog 30 kg. Wetenschappers
vonden 40 procent van haar skelet terug.
3

Botresten van de oudste mensachtige,
3,2 miljoen v.C., Ethiopië

Dit zijn de oudste gevonden menselijke
gebruiksvoorwerpen. Deze voorwerpen werden
gebruikt om botten te breken, er beenmerg
uit te halen, dierenhuiden proper te maken of
vlees te snijden. Ze zijn ongeveer 10 bij 20 cm
groot. De eerste mensen waren wellicht vooral
aaseters-verzamelaars.
5

Stenen gebruiksvoorwerpen, 2,5 miljoen v.C., Ethiopië

2 miljoen jaar v.C.

Met deze speerwerper uit rendierbeen van
ongeveer 30 cm lang werp je een speer bijna
30 meter ver. De werper heeft de vorm van een
paard. Dat bewijst dat de maker de tijd had om
gebruiksvoorwerpen te versieren.
2

Speerwerper, 15 000 v.C., Frankrijk

Wetenschappers ontdekten dat dit bot op
kamertemperatuur is verbrand en dus niet door
de inslag van een bliksem of een bosbrand. Dit
is het oudste bewijs dat de Homo erectus vuur
gebruikte. De grot werd gedurende twee miljoen
jaar bewoond door verschillende mensen
soorten.
4

Stuk bot op een steen, 1 miljoen v.C.,
grot in Zuid-Afrika

De inkervingen zijn enkele millimeter diep. De
langste meet 28 centimeter. Op het moment dat
de krassen gemaakt werden, stonden ze
40 centimeter boven het grondniveau van de
grot.
6

Inkervingen, 40 000 v.C., Gibraltar

1 miljoen jaar v.C.
oude menssoorten
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A. aethiopicus

A. boisei

A. robustus

A. aethiopicus

A. robustus

gemeenschappelijke voorouder
van aap en mens

Homo heidelbergensis

A. sediba
Homo heidelbergensis
A. garhi
Kenyanthropus
platyops
A. aramensis Australopithecus
afarensis
Homo habilis
A. sediba

pithecus

erectus

omaden

Homo neanderthalensis

lopen op
nomaden Homo erectus
Homo habilis2 voeten
Australopithecus
A. aramensis
afarensis
3
4 miljoen jaar
geleden
Homo rudolfensis
Homo erectus
lopen op
eerste
gebruik
nomaden
2 voeten
werktuigen vuur
Homo sapiens
3
2
4 miljoen jaar Homo rudolfensis
geleden
eerste
gebruik
ontwikkeling doden kunst
werktuigen vuur
taal begraven landbouw

3

2

1

rudolfensis

ebruik
vuur
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Homo sapiens

Homo neanderthalensis

verschillende
Homoneanderthalensis
erectus
Homo
mensensoorten

Homo neanderthalensis

A. garhi
Kenyanthropus
platyops

abilis

A. sediba

A. garhi
A. boisei
Kenyanthropus
Homo heidelbergensis
platyops
A. africanus
Homo habilis

A. boisei
A. africanus

Homo heidelbergensis

A. africanus

Homo sapiens

Homo rudolfensis
eerste
gebruik
werktuigen vuur
2

ontwikkeling doden kunst
taal begraven landbouw
1

nu

Homo sapiens
één mensensoort
= Homo sapiens
ontwikkeling
doden kunst
taal begraven landbouw
= nomade
1
nu
= overlevingsspecialist:
• migreert over de wereld
• past zich aan
• bedenkt oplossingen

ontwikkeling doden kunst
taal begraven landbouw
1

nu

gebruikt vuur

werktuigen

De evolutie van de mens
Er hebben veel menssoorten bestaan, maar alleen de Homo sapiens blijft nog over. Dat komt onder
andere doordat in de prehistorie het klimaat veranderde. De evolutietheorie stelt dat sommige soorten
door toevallige eigenschappen beter waren aangepast aan veranderingen in de omgeving, waardoor ze
overleefden.
De mens werd ook steeds slimmer en creatiever. Zo kon hij werktuigen bedenken en met vuur omgaan
waardoor hij zich aan zijn omgeving kon aanpassen. Door deze evolutie werd overleven gemakkelijker.
De eerste mensen waren nomaden en wellicht vooral aaseters-verzamelaars. De Homo sapiens
migreerde uiteindelijk over de hele wereld. Van de mensen in de prehistorie hebben we alleen materiële
bronnen. Daardoor is het moeilijk om een beeld te krijgen over wat ze dachten en hoe ze leefden.
Wetenschappers ontdekken nog steeds nieuwe dingen, maar ze zullen nooit alles weten en begrijpen.

5 miljoen jaar v.C.
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4 miljoen jaar v.C.
mensachtigen

3 miljoen jaar v.C.

BEGRIPPEN
de aaseter-verzamelaar mens(achtige) die niet jaagt, maar leeft van dierlijke resten en
plantaardig voedsel verzamelt
chronologisch		 in de volgorde waarin gebeurtenissen hebben plaatsgevonden
de evolutie		 trage vorming of verandering
de evolutietheorie		 de theorie dat de toevallig best aangepaste wezens overleven als de
omgeving verandert
het klimaat		 de gemiddelde weertoestand over een lange periode
de migratie		 het wegtrekken van een plaats naar een andere met als doel er te blijven
de nomade		 zwerver, rondtrekkende mens zonder vaste woonplaats, leeft in stamverband

7

             	



            	



             	



DIT HEB IK GELEERD!
Ik kan de evolutietheorie in mijn eigen woorden uitleggen.
Ik kan twee concrete voorbeelden geven van hoe de levenswijze van de prehistorische mens verschilt van
mijn eigen levenswijze.
Ik kan uitleggen hoe het komt dat ons beeld van de eerste mensensoorten ‘onaf’ is.
Ik kan drie concrete voorbeelden van goede aanpassingen geven waardoor onze soort als enige
overleefde.
Ik kan beargumenteren waarom een bron tot een bepaalde bronnensoort behoort.
Ik kan informatie aflezen van een kaart.
Ik kan van een bron zeggen of ze gemaakt is door een Homo sapiens of een oudere mensensoort.


Noteer een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Waarom zijn wij de enige overlevende mensensoort op
aarde?’

Veel
toevallige eigenschappen hebben van ons, de Homo sapiens, de best aangepaste soort

gemaakt.
Dankzij onze creativiteit en intelligentie kunnen wij beter met problemen omgaan dan

andere,
verdwenen, mensensoorten.
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Op onderzoek
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Ga mee

Wist je dat je aan de schedel kunt zien van welke mensensoort hij is?
Wist je dat elke mensensoort een andere manier van leven had?

nderzoek op
po

oodle!
Sc

ZOEK JIJ UIT HOE DE EERSTE MENSENSOORTEN VAN ELKAAR
VERSCHILLEN?

