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Lesbrief IJstijd 
 
Deze lesbrief is ontwikkeld bij de tijdelijke kindertentoonstelling ‘IJstijd’ (11 oktober 2014 t/m 10 mei 
2015) in het Rijksmuseum van Oudheden. Het doel van deze lesbrief is om leerlingen uit de 
bovenbouw van het basisonderwijs kennis te laten maken met de eerste moderne mensen, met 
name in Europa, en hun leefwereld. Tevens komt het begrip ‘ijstijd’ aan bod, met in het bijzonder 
aandacht voor de laatste ijstijd in Europa. Wat is een ijstijd? Hoe zag het landschap in Nederland er 
toen eigenlijk uit? Welke dieren leefden er? Hoe leefde en overleefde de moderne mens, onze 
voorouders, toen?  
 
In de bijbehorende digibordles (PowerPoint) nemen Bor en Veer (de hoofdfiguren uit het 
ijstijdverhaal van Harmen van Straaten, speciaal geschreven voor de tentoonstelling) de leerlingen 
mee naar de laatste ijstijd en laten hen zien hoe zij de kou hebben doorstaan. 
 

Doelgroep Bovenbouw basisonderwijs 

Tijdsduur Circa 60 minuten 

Leerdoel Kennismaking met de eerste moderne mensen en hun leefwereld gedurende de 
laatste ijstijd in Europa (vanaf ca. 40.000 jaar geleden) 

Voorkennis Voorkennis is niet vereist. De les kan een aanvulling zijn op de geschiedenislessen 
over het tijdvak ‘Jagers en boeren’ 

Kerndoelen 1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens 
die informatie, mondeling en schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en 
vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het 
instrueren en bij het discussiëren. 
3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve 
teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. 
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- 
en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende 
bronnen, waaronder digitale bronnen. 
10 De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en 
‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken 
en te beoordelen. 
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het 
begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook 
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. 
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen.  
39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren 
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de 
vorm en functie van hun onderdelen.  
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige 
verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van 
temperatuur, neerslag en wind. 
46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, 
seizoenen en dag en nacht veroorzaakt. 
49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van 
bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van 
natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, 
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hooggebergten en rivieren. 
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze 
leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak: jagers en 
boeren. 
53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen 
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis. 
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed. 

Globale opzet Deze lesbrief bevat achtergrondinformatie die naar eigen inzicht door de docent 
gebruikt kan worden. In de notitiebalk van de digibordles is steeds een korte 
samenvatting van de bijbehorende informatie gegeven voor de docent. 
 
Het lespakket is bruikbaar ter voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling 
in het Rijksmuseum van Oudheden, maar kan tevens worden ingezet binnen de 
reguliere lespraktijk (wanneer u niet in staat bent de tentoonstelling met de klas te 
bezoeken). 
 
Met behulp van de digibordles maken de leerlingen kennis met het begrip ‘ijstijd’. 
Iedere slide in de digibordles behandelt een specifiek thema, te weten: 
 

- de laatste ijstijd en het landschap 
- de dierenwereld 
- de Neanderthaler 
- de moderne mens 
- jagen en verzamelen 
- symboliek en kunst 

 
Bij dit lespakket hoort een werkblad met vragen en opdrachten die de leerlingen na 
afloop van de digibordles samen of individueel kunnen maken. 

 
 
Opzet lespakket 
Dit lespakket bestaat uit: 

 Een digibordles; 

 Deze lesbrief voor de docent, met praktische achtergrondinformatie bij de digibordles, 
antwoorden op de vragen van het werkblad en suggesties voor opdrachten voor in de klas; 

 Een werkblad met vragen en opdrachten voor de leerlingen.  
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Informatie bij de Digibordles 

Introductie 

 

In deze digitale les komen de volgende thema’s aan bod: 

- De laatste ijstijd en het landschap 

- De dierenwereld 

- De Neanderthaler 

- De moderne mens 

- Jagen en verzamelen 

- Symboliek en kunst 

De digibordles wordt afgesloten met een slide die kort samenvat wat er behandeld is. 

De thema’s komen overeen met die van de tentoonstelling IJstijd in het Rijksmuseum van Oudheden. 

Zodoende kan deze les een prima voorbereiding vormen op een bezoek aan de tentoonstelling met 

de klas (oriënteren: verkennen en herkennen). Een andere benadering kan zijn de les na een bezoek 

in de klas te doen (bestendigen en reflecteren). 

 

Slide 1 

Titelblad met campagnebeeld van de tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden. Speciaal 

hiervoor tekende en schreef kinderboekenschrijver Harmen van Straaten, onder andere bekend van 

Super Jan, een verhaal over de ijstijdkinderen Bor en Veer. 

Optioneel: vraag de leerlingen of ze Harmen van Straaten kennen. Het boekje Bor en Veer in de ijstijd 

is te koop via de Museumshop van het Rijksmuseum van Oudheden. 

 

Slide 2 

Praktisch 

Deze slide vormt de introductie op de digibordles en handelt met name over het fenomeen ‘ijstijd’: 

wat betekent het, hoe ontstaat het en hoe weten we dat? 

- Start de digibordles met een woordweb: wat weten de leerlingen al over de ijstijd? Waar 

denken ze vooral aan als ze aan het begrip ‘ijstijd’ denken? 

 

Achtergrondinformatie bij de slide 

Nederland zag er niet altijd uit zoals nu en het klimaat was duizenden jaren geleden ook heel anders. 

Zo’n 116.000 tot 10.000 jaar geleden was Nederland in de ban van de laatste ijstijd. De Noordzee lag 

tijdens de laatste ijstijd, net als regelmatig tijdens eerdere ijstijden het geval was, droog. In de winter 
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kon het wel 50 graden vriezen en in de zomer werd het vaak niet warmer dan 10 graden. Het 

ontstaan van zo’n ijstijd is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals wind- en golfstromen in 

de oceaan, de stand van de aardbol en de baan van de aarde om de zon. Heel langzaamaan 

veranderen deze dingen, waardoor de verschillen tussen de seizoenen kleiner worden en er meer 

sneeuw en ijs blijft liggen. Hieronder wordt het stap voor stap uitgelegd: 

1. De aardas staat niet loodrecht ten opzichte van de zon, maar onder een hoek. Dat zorgt er 

ook voor dat we seizoenen hebben en bijvoorbeeld dat het in de zomer op de noordpool 

bijna niet donker wordt (die wijst dan namelijk naar de zon). De hoek die de aardas maakt, 

noemen we tilt. Maar de richting daarvan is soms anders. Nu wijst de noordpool naar de 

poolster, maar 4000 jaar geleden wees de noordpool naar het sterrenbeeld van de Grote 

Beer. De aardas schommelt dus en maakt net als het stokje van een tol een soort cirkel, maar 

dan over 22.000 jaar. We noemen dat met een moeilijk woord precessie. Het zorgt ervoor de 

seizoenen langzaam over het jaar verschuiven.  

2. Een tweede verandering is die van de hoek van de aardas, van die tilt dus. Die beweegt in de 

loop van 44.000 jaar een beetje naar beneden om daarna weer in zijn oorspronkelijke positie 

terug te komen. Dat noemen we obliquiteit. Het leidt ertoe dat er minder of, zoals nu, meer 

verschil tussen de seizoenen is. 

3. Dan zijn er nog veranderingen in de vorm van de baan die de aarde om de zon aflegt. Dat 

komt door de krachten die planeten in ons zonnestelsel uitoefenen. In 100.000 jaar 

verandert de baan van cirkelvormig naar ellips en weer terug. Dit noemen we excentriciteit. 

4. Samen zorgen de bewegingen van de aardas en de baan om de zon ervoor dat er verschillen 

in de sterkte van de seizoenen optreden. Een ijstijd ontstaat dan als de seizoenen op met 

name het noordelijke halfrond zwak zijn. In warme winters valt er meer sneeuw en in de 

koele zomers smelt er minder. De grootte van de sneeuw en ijskap neemt toe en weerkaatst 

meer zonlicht, waardoor het nog kouder wordt en er langzaam een ijstijd begint. De 

hoeveelheid kooldioxide (CO2) vormt een versterkend proces in de subtiele verschillen in 

zonnestraling die ontstaan. 

 

Het bewijs voor deze theorie vinden we onder meer in diepe boorkernen (soms wel honderden 

meters) uit de zee en uit het ijs op Groenland. Daarin zijn heel rustig en ongestoord, 

honderdduizenden jaren lang laagjes afgezet. In die laagjes kunnen we de hoeveelheid CO2 

meten, maar ook de verhouding van zuurstofisotopen (soorten atomen) in het zeewater. Tijdens 

een ijstijd zitten de lichtere zuurstofisotopen meer in de grote ijspakketten en de zwaardere 

blijven achter in de oceaan. 

 

Slide 3 & 4 

Praktisch 

Deze slide behandelt het thema ‘De laatste ijstijd en het landschap’. De titel suggereert dat er 

meerdere ijstijden bestaan en dat klopt ook: in de miljoenen jaren geschiedenis van de aarde zijn er 

diverse ijstijden en zogenaamde tussenijstijden geweest. De tentoonstelling (en dus ook deze slide) 

richt zich met name op de laatste ijstijd in Nederland en Europa. 
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- Speel ‘De IJstijd-test’: laat de leerlingen (eventueel op basis van het woordweb van slide 2) 

een eigen ijstijdlandschap schetsen. Verzamel de schetsen en plak ze (waar mogelijk) aan de 

muur in het lokaal. Deze landschappen op de muur voorzien van het label ‘vóór’ (aan het 

eind van deze les volgt eenzelfde opdracht met het label ‘na’). Het beeld van de ijstijd zal, 

mogelijk, grotendeels gevormd zijn door de Ice Age-films. Eens zien of dat beeld wel correct 

is… 

 

Achtergrondinformatie bij de slide 

De laatste ijstijd en het landschap (deel 1) 

 

De laatste ijstijd, door wetenschappers ook wel het ‘Weichselien’ genoemd, beslaat de periode van 

ca. 116.000 tot 10.000 jaar geleden. De namen van ijstijden en tussenijstijden zijn vaak genoemd 

naar plaatsen of streken waar onderzoekers het klimaat hebben onderzocht door boringen en 

opgravingen. Het ‘Weichselien’ is genoemd naar de Poolse rivier de Weichsel. Gedurende het 

Weichselien was het niet de hele tijd koud: koudere en warmere perioden wisselden elkaar af. De 

koudere perioden (de stadialen) kwamen vooral voor in de periode tussen 22.000 en 18.000 jaar 

geleden en tijdens het laatste deel van het Weichselien rond 12.000 jaar geleden. De warmere 

perioden (de interstadialen) duurden meestal niet langer dan een paar honderd jaar, waarna de kou 

weer terugkwam. 

 

De piek van de laatste ijstijd is te plaatsen rond 20.000 jaar geleden. In ons land, uiteraard bestond 

toen het land ‘Nederland’ nog niet, groeide toen nauwelijks iets en het meeste leven was onmogelijk. 

Vanaf 19.000 jaar geleden wordt het klimaat wereldwijd geleidelijk warmer. Dit leidde ertoe dat de 

zeespiegel steeg, de boomgrens naar het noorden schoof en de gletsjers in Scandinavië zich 

terugtrokken. In de streek waar wij leven, bleef het echter nog een tijdje bitterkoud. Zo’n 13.000 jaar 

geleden gaan hier pas weer mensen wonen en leven. 

Maar hoe zag het er in de ijstijd dan uit? Lag er overal sneeuw en ijs? Dat valt wel mee. Het 

landschap uit de laatste ijstijd was kaal en koud en op de koudste momenten was er hier een 

poolwoestijn met sneeuw en ijs. Meestal was het hier iets warmer, maar nog steeds koud en droog. 

In grote delen van Europa groeiden veel grassen, mossen en kruiden. Ideaal voor grote grazers, zoals 

rendieren, paarden en mammoeten. Het landschap in Nederland kende een afwisseling van 

poolwoestijn en toendra en leek het meest op een combinatie van de huidige noordelijke toendra’s 

en de steppen van Centraal-Azië. Deze zogenaamde steppetoendra was boomloos met zeer veel 

grassen en kruiden. Ook de dwergberk, arctische wilg en jeneverbes behoorden tot de vegetatie. 

Toch was het landschap niet alleen bruin en geel. Heel wat kruiden hadden prachtige felgekleurde 

bloemetjes, zoals zilverkruid of Dryas (zie foto in slide). Dit plantje is zo typisch dat de allerlaatste 

koude fase van de laatste ijstijd tussen 12.000 en 10.000 jaar geleden ernaar is genoemd. We kennen 

dit plantje nu trouwens nog steeds. Net als bijvoorbeeld de kruipwilg en zilversteenbreek. Die vind je 

nog gewoon bij het tuincentrum in de buurt! 
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De laatste ijstijd en het landschap (deel 2) 

De ijstijden in Nederland hebben het landschap voor een belangrijk deel gevormd. Je hebt de sporen 

ervan vast al een keer gezien, maar het misschien niet geweten! De meeste grond waar je op loopt, 

komt bijvoorbeeld uit de laatste ijstijd. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. 

1. Heuvels en stenen 

Op verschillende plekken in Nederland liggen echte heuvels. In Utrecht en Rhenen, op de 

Veluwe, in Twente en op Texel. De hoogste, die op de Veluwe ligt, is wel 110 meter hoog. Die 

heuvels zijn tijdens de voorlaatste ijstijd ontstaan. De dikke, zware ijskap gleed toen over de 

helft van Nederland. Door het gewicht werd het zand en grind dat hier lag vooruit en 

weggeduwd tot hoge heuvels die stuwwallen worden genoemd. In het ijs zaten ook grote 

stenen, die waren meegereisd uit Scandinavië en hier zijn blijven liggen toen het ijs weer 

wegsmolt. Ze heten ook wel zwerfkeien of zwerfstenen. 

 

2. De grond 

De grond in Nederland is voor een belangrijk deel tijdens de voorlaatste en laatste ijstijd 

gevormd. Keien en grind zijn in het noorden geschuurd en verpulverd door het ijs tot leem. Al 

dat steen, zand en leem vormde een soort laag onder het ijs die bleef liggen toen het smolt. 

Het is een heel dik pakket waar water moeilijk doorheen komt. We noemen het keileem of 

grondmorene. In de rest van Nederland ligt dekzand en in het zuiden van Limburg nog fijner 

stof: löss. Aan het eind van de ijstijd was het erg koud en droog. Het waaide flink en doordat er 

weinig groeide, stoof er veel zand rond. Naast zand zijn kleideeltjes opgeblazen en in het 

heuvelachtige gebied van Zuid-Limburg weer neergedaald. Dit stof wordt löss genoemd en is 

heel vruchtbaar, planten groeien er dus graag en goed.  

 

3. Pingo’s 

De ijstijden hebben het landschap op nog meer manieren gevormd. Een bekend voorbeeld is 

de pingo. De naam komt van de Eskimo’s en betekent ‘groeiende heuvel’. Ze ontstonden aan 

het einde van de laatste ijstijd, toen het heel koud was, in het noorden van Nederland. De 

bodem was toen vele meters diep bevroren. Het grondwater daaronder stond onder druk en 

kroop dus in alle kieren en gaten omhoog. Omdat het hogerop bevroor, ontstond er een 

groeiende ijsbult van soms wel tientallen meters. Als het ijs aan de oppervlakte kwam smolt 

het door de zon. De grond die eraf stroomde vormde een wal om de heuvel en uiteindelijk 

bleef er een meertje van smeltwater aan de binnenkant over. Dit noemen we een pingoruïne, 

die je nog kunt vinden in het landschap van Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. 

 

Slide 5 

Praktisch 

Deze slide behandelt het thema ‘De dierenwereld’. Wederom speelt hier, mogelijk, de Ice Age-reeks 

een rol. Welke dieren kennen de leerlingen uit die films? Hebben ze, buiten de films, ideeën over de 

dieren die Europa bevolkten tijdens de laatste ijstijd? (NB De Ice Age-reeks speelt zich af in Noord-

Amerika, waar een aantal dieren voorkwamen die niet in Europa leefden.) 
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- ‘IJstijd-dierentuin’: verzamel knuffels, laat leerlingen (of docent) zelf ijstijddieren uitprinten 

en uitknippen en/of tekenen, enzovoort. 

o Wijs de verschillende dieren toe aan groepjes leerlingen en laat ze, bijvoorbeeld met 

schoenendozen, eigen verblijven bouwen voor hun dier. 

o Bij die verblijven dient natuurlijk de naam en wat achtergrondinformatie te worden 

gegeven voor de (zogenaamde) bezoekers van hun dierentuin. 

o Plaats alle verblijven bij elkaar in de klas of bijvoorbeeld in een algemene ruimte 

binnen de school: jullie eigen ijstijd-dierentuin! 

Het heeft de voorkeur deze opdracht na de bespreking van de slide over de dierenwereld uit te laten 

voeren. 

 

Achtergrondinformatie bij de slide 

De dierenwereld 

 

De ijstijdwereld was een dierenwereld. Het toendra-achtige landschap met grassen en kruiden was 

een ideale graasplek voor grote kuddes dieren, zoals paarden, rendieren en steppewisenten. 

Daarnaast liepen er groepjes mammoeten en wolharige neushoorns rond. Natuurlijk waren er ook 

jagers en aaseters zoals holenleeuwen, hyena’s, veelvraten, poolvossen, wolven en sabeltandtijgers. 

Daarnaast kwamen kleine zoogdieren voor, zoals de marmot en de lemming. Ook moeten we alle 

vissen en vogels niet vergeten.  

Een groot aantal dieren dat in de ijstijd leefde, is uitgestorven. Daarvan is de mammoet, het grootste 

dier uit de laatste ijstijd, toch wel het bekendst. Toch is de wolharige mammoet ook de kleinste in 

zijn soort. Hij was kleiner dan zijn voorgangers, de Zuidelijke mammoet en de Steppemammoet, en 

zelfs kleiner dan de moderne olifant, die natuurlijk verre familie is. Met zijn vacht uit twee lagen, een 

dikke vetlaag, kleine oren en een gedrongen lichaam was de wolharige mammoet goed bestand 

tegen de kou. Mammoeten gebruikten hun ivoren slagtanden om zich te verdedigen, maar ook om 

bijvoorbeeld onder de sneeuw naar voedsel te zoeken. Met zijn slagtanden (zoeken), dikke slurf 

(grazen) en maalkiezen (kauwen) was het de ideale grasmaaier. Waarom de wolharige mammoet 

precies is uitgestorven, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk met name door 

klimaatveranderingen: het typische favoriete landschap van de mammoet, de steppe met zijn 

grassen en kruiden, verdween. Mammoeten trokken daarom naar kleinere gebieden en stierven 

uiteindelijk uit. Het is niet onwaarschijnlijk dat de jacht op mammoeten daar ook een rol in speelde. 

Met zijn lange sterke voorpoten en enorme hoektanden van wel 15 cm is de sabeltandtijger naast de 

mammoet één van de meest bekende uitgestorven dieren uit de ijstijd. Hoewel hij een gevaarlijke 

jager was, bleek hij niet zo’n soepele sluiper als andere katten. Hij liep een beetje als een beer, was 

zo groot als een leeuw en leek qua bouw een beetje op een hyena. Onderzoekers denken dan ook 

dat hij zijn prooi mogelijk in een hinderlaag opwachtte in plaats van erachteraan te rennen. Met zijn 

sterke poten kreeg hij een prooi makkelijk tegen de grond. Zijn bek kon daarna heel ver open en zijn 

tanden waren gekarteld om beter te kunnen bijten. Wel zocht hij waarschijnlijk de zachte buikzijde 

op om zijn lange hoektanden niet te beschadigen. De krachtige jager had het vooral gemunt op 

dikhuiden, zoals jonge mammoeten en neushoorns. 
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We weten zoveel over mammoeten, sabeltandtijgers en andere dieren uit de ijstijd, omdat vissers op 

de Noordzee jaarlijks duizenden kilo’s botten in hun netten naar boven vissen. Het zijn de botten van 

beesten die hier rondliepen toen de Noordzee tijdens de laatste ijstijden droog lag, zoals 

przewalskipaarden, rendieren, mammoeten, wolharige neushoorns en reuzenherten. De Noordzee 

was er toen nog niet, maar er was wel een vruchtbaar dal waar de voorlopers van de Maas, de Rijn 

en de Thames in uitstroomden. Zelfs op de Maasvlakte van Rotterdam kun je mammoetbotten 

vinden. Naast mammoetbotten zijn er overigens ook bijna complete (bevroren) mammoeten 

gevonden in Siberië. Compleet met huid, haar, ingewanden en bloed. 

 

Slide 6 

Praktisch 

Deze slide behandelt het thema ‘De Neanderthaler’. 

Op de slide staat een afbeelding van een vuistbijl, ook wel het Zwitsers zakmes van de prehistorie 

genoemd.  

- Laat de leerlingen op papier, met klei of ander materiaal een eigen vuistbijl maken. Waar 

zouden de leerlingen zo’n belangrijk werktuig voor gebruiken? Welke uitvindingen zijn er 

inmiddels gedaan die de vuistbijl eigenlijk onnodig maken (bijvoorbeeld: messen, scharen en 

zagen)? 

- Ook leuk: altijd al willen weten hoe jullie er als Neanderthaler uit zouden zien? Het 

beroemde Amerikaanse Smithsonian National Museum of Natural History heeft de app 

‘MEanderthal’ ontwikkeld voor iOs (Apple) en Android. Meer informatie via: 

http://humanorigins.si.edu/resources/multimedia/mobile-apps.  

 

Achtergrondinformatie bij de slide 

De Neanderthaler 

Ongeveer 350.000 jaar geleden woonden er al mensachtigen in Europa die te maken kregen met 

klimaatveranderingen, zoals tijdens de ijstijd. In een mensenleven zijn veranderingen in het klimaat 

nauwelijks merkbaar, maar op langere termijn is te zien dat mensachtigen zich hebben aangepast 

aan deze veranderingen of zich hebben gevestigd in andere gebieden. De Neanderthaler is één van 

de twee mensachtigen die tijdens de laatste ijstijd leefde (de andere soort zijn ‘wij’: de moderne 

mens – Homo sapiens). Neanderthalers worden zo genoemd, omdat er voor het eerst een 

schedelfragment van deze mensensoort werd gevonden in het Neanderthal in Duitsland. 

 

Neanderthalers waren een stuk robuuster gebouwd dan wij, met dikkere botten en sterkere spieren, 

waardoor zij eigenlijk beter opgewassen waren tegen het ruige leven in die tijd. Hun wat gedrongen, 

compacte lichaam was ook goed bestand tegen de kou. Hoewel vroeger vaak gedacht werd dat de 

Neanderthalers een soort domme aapmensen waren, blijkt dat ze bijvoorbeeld heel goed konden 

jagen, ze al kleding en vuur maakten en dat ze heel slimme gereedschappen hadden, zoals de 

vuistbijl. Neanderthalers verschilden dus niet zoveel van ons, de moderne mens, ondanks verschillen 

http://humanorigins.si.edu/resources/multimedia/mobile-apps
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in bijvoorbeeld lengte en lichaamsbouw. Recent onderzoek heeft zelfs aangetoond dat moderne 

mensen buiten Afrika tenminste 1-4% van hun DNA delen met Neanderthalers. Beide soorten 

hebben zich dus vermengd. Toch is de Neanderthaler, zo’n 30.000 jaar geleden, uitgestorven, 

waarschijnlijk door de snelle klimaatwisselingen in de laatste ijstijd, een beperkter 

aanpassingsvermogen en de komst van de moderne mens, ongeveer 10.000 jaar eerder. 

Naast botten van dieren uit de ijstijd zijn er dus ook botten van Neanderthalers gevonden. Hierdoor 

weten we dat hun schedel wat platter was met een soort knobbel aan de achterkant. Hun kin steekt 

niet vooruit zoals bij ons en meestal hadden ze een platter voorhoofd met een zware 

wenkbrauwboog. Hun sterke lijf kon goed tegen de kou en ze durfden zelfs het gevecht aan te gaan 

met mammoeten en bizons. Ze aten dan ook graag vlees. 

Neanderthalers stonden dus bekend als uitstekende jagers, niet alleen door hun onderlinge 

communicatie en planning, maar ook door hun technieken en wapens. Neanderthalers hadden 

verschillende werktuigen, zoals krabbers, speerpunten en schaven, maar ze hadden een tijdlang één 

favoriet werktuig: de vuistbijl. De vuistbijl is meestal gemaakt van vuursteen en is een soort Zwitsers 

zakmes. Je kunt hem makkelijk meenemen en gebruiken om te snijden, te hakken of te zagen. Uit 

onderzoek naar gebruikssporen blijkt dat zo’n vuistbijl bijvoorbeeld werd gebruikt om dikhuiden, 

zoals een mammoet, te slachten. 

 

Slide 7 

Praktisch 

Deze slide behandelt het thema ‘De moderne mens’. 

 

Achtergrondinformatie bij de slide 

De moderne mens 

Zo’n 200.000 jaar geleden instond in Afrika een nieuwe menssoort: de Homo sapiens, oftewel wij, de 

moderne mens. Rond 100.000 jaar geleden trok de moderne mens vanuit Afrika naar het Nabije 

Oosten. Zo’n 60.000 jaar later verspreidde de moderne mens zich van daaruit naar Europa. Vanwege 

de koude en barre omstandigheden in het noorden, zijn sporen van de moderne mens lange tijd met 

name in Zuid- en Centraal Europa teruggevonden. Opvallend is dat de moderne mensen zich vrij snel 

aanpasten aan nieuwe omstandigheden, waardoor ze goed wisten te overleven. 

 

Een groot deel van het dagelijkse leven speelde zich af rond het kamp, zoals we bijvoorbeeld zien in 

de tentoonstelling en in het verhaal van Harmen van Straaten (Bor en Veer in de IJstijd – zie ook de 

afbeelding van het kamp van Bor en Veer op deze slide). Daar werd voor de kinderen gezorgd, er 

werd gekookt, gereedschap en kleding gemaakt en, heel belangrijk, in de buurt werden bessen, 

wortels en zaden verzameld, maar ook klein wild, vogels en vis gevangen. Het kamp werd meestal 

gezien als het domein van de vrouw. Door de mannen werd meestal (in groepen) gejaagd. Daarbij 

kwam het voor dat de jagers enkele dagen van het kamp weg waren tijdens een jachtpartij. 
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Met de komst van de moderne mens zien archeologen ook nieuwe zaken ontstaan: zo wordt 

vuursteen vanaf die tijd anders bewerkt, duiken regelmatig werktuigen van been, ivoor en gewei op, 

maar ook sieraden uit ivoor, schelp en andere materialen verschijnen, artefacten die vrijwel geheel 

ontbreken in eerdere perioden. Ook zijn er kunstobjecten gevonden, zoals kleine dier- en 

vrouwfiguren en grotschilderingen (hier meer over in slide 8 over ‘Symboliek en kunst’).  

Op basis van locatie, tijd en gewoonten zijn de moderne mensen die leefden tijdens de laatste ijstijd 

ingedeeld in groepen, oftewel culturen. De eerste cultuur die in Nederland voorkomt is de 

zogenaamde Magdaléniencultuur. Deze komt zo’n 14.500 jaar geleden in het zuiden van Nederland 

voor. Iets later dateren we de Hamburgcultuur in Noord-Nederland. Tevens zijn er sporen gevonden 

van de Federmessercultuur die volgde op de Magdalénien- en Hamburgcultuur. De laatste 

ijstijdcultuur die in Nederland voorkwam, is de Ahrensburgcultuur.  

De mensen van de Magdalénien- en Hamburgcultuur waren echte rendierjagers. De mensen van de 

Magdaléniencultuur gebruikten speerwerpers en harpoenen van been en gewei van met name 

rendieren. Van vuursteen maakte men nog steeds messen, krabbers en stekers en ook vishaakjes 

worden dan gemaakt. In deze periode werd ook de eerste pijl en boog uitgevonden. Van de 

bewoners uit het Magdalénien zijn ook woonkampjes teruggevonden, zoals bij Sweikhuizen 

(Limburg) waar grote stenen gevonden werden die het tentdoek vastlegden en bij Mesch (Limburg) 

met uitkijkplaatsen om de kuddes in de gaten te houden.  

Van de Hamburgcultuur in het noorden zijn meer vindplaatsen ontdekt. De bekendste is 

Oldeholtwolde in Friesland, waar een kampje is gevonden met een haard van platte zandstenen en 

een kuil om in te koken. Uit de resten is af te leiden dat ze ernaast rendier ook vis en vogels aten. Aan 

de vuursteenbewerking konden onderzoekers zien dat sommige bewoners heel goed vuursteen 

konden bewerken en anderen minder. Ze denken dat kinderen hier misschien les van hun ouders 

kregen in hoe ze vuurstenen werktuigen en wapens moesten maken.  

De mensen van de Federmessercultuur waren zo’n 12.000 jaar geleden aanwezig in grote delen van 

Europa en joegen vooral op edelherten, elanden, wilde zwijnen en kleinere dieren. Omdat het tijdens 

deze tijd relatief warmer was, kon men op standwild jagen in plaats van trekdieren. Een bekende 

vindplaats is Rekem, net over de grens in België, waar heel nauwkeurig een kampje met tenten van 

Federmesserjagers werd opgegraven. De jagers van de Ahrensburgcultuur waren weer echte 

rendierjagers, omdat de kou weer terugkeerde. Nu werd er voornamelijk met pijl en boog gejaagd. 

Toen zo’n 10.000 jaar geleden het klimaat weer warmer werd, eindigde de ijstijd met de 

Ahrensburgcultuur en deed de Midden-Steentijd, of het Mesolithicum, zijn intrede. 

De moderne mens is vooral bijzonder, omdat ‘we’ er nog zijn. Ons lichaam is anders dan bijvoorbeeld 

dat van de Neanderthalers. De moderne mens had een grote herseninhoud, maar was niet per se 

slimmer dan de Neanderthaler (die hadden gemiddeld een net iets grotere herseninhoud). Wel zie je 

dat er een snelle ontwikkeling is van werktuigen en waarschijnlijk een goede overdracht van 

technieken, ideeën en kennis. Daarnaast waren we met meer, kregen we sneller en makkelijker 

kinderen, gebruikten we meer voedselbronnen en konden we ons makkelijker aanpassen aan 

omgevingsveranderingen. Door ons flexibele gedrag zijn we in staat geweest om de uitdagingen van 

de ijstijd te overleven en zijn we er nu nog steeds. 
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Slide 8 

Praktisch 

Deze slide behandelt het thema ‘Jagen en verzamelen’. 

Optioneel: na het behandelen van de slide kan de klas in twee groepen worden verdeeld: 

- Jagers: normaal gesproken een groep mannen (maak dat in ieder geval duidelijk). Zij hebben 

wapens nodig om op jacht te gaan. Te denken valt aan speren (speerpunten aan houten 

stokken), netten, pijl en boog (vanaf ca. 17.000 jaar geleden) van hout en been of steen. Een 

belangrijk hulpstuk om speren te gooien was de speerwerper, waarmee een speer veel 

harder en preciezer gegooid kon worden. De leerlingen kunnen hun eigen wapens maken 

en/of met elkaar bedenken hoe ze de jacht aan zouden pakken (grote dieren of kleine dieren, 

in een groep of alleen etc.).  

- Verzamelaars: zaden, bessen, wortels, knollen, eetbare planten en noten; vrouwen en 

kinderen verzamelden van alles in de natuur. Wat zouden de leerlingen in de omgeving van 

hun huis en/of school kunnen verzamelen om te overleven? Laat de leerlingen eventueel in 

de omgeving op zoek gaan (maar laat het ze vooral niet proeven!) en verzamel e.e.a. in de 

klas om te ontdekken wat het is (en of het eetbaar zou zijn). 

 

Achtergrondinformatie bij de slide 

Jagen en verzamelen 

De moderne mens woonde tijdens de ijstijden niet op één plek maar leidde een rondtrekkend 

bestaan. Ze trokken achter de grote kuddes rendieren en paarden aan, maar bijvoorbeeld ook 

mammoeten en bizons. Soms, als er genoeg voedsel en goede beschutting was, bleef men een paar 

weken of maanden op één plek. Een paar families woonden dan bij elkaar. Archeologen hebben ook 

kleinere kampen, waar men slechts kort verbleef, gevonden en die zijn waarschijnlijk van jagers 

geweest die op jacht waren (zogenaamde jachtkampjes). 

Mensen woonden niet in grotten, die zijn te donker en vochtig, maar kozen liever bijvoorbeeld de 

ingang van een grot uit. Vaak waren ook door weer en wind uitgeholde kalkrotsen favoriet. De 

overhangende wand bood mooi beschutting tegen de ergste kou en met wat stokken, rendierhuiden, 

zware stenen en een vuurtje was het best aangenaam. Zo’n soort overhangende rots heet een abri. 

In Frankrijk en Duitsland liggen er veel en sommigen werden duizenden jaren keer op keer gebruikt. 

Ook werden tenten gebruikt, wanneer men op pad ging bijvoorbeeld of als er geen rotsen of grotten 

in de omgeving waren. Tenten werden onder andere van dierenhuiden gemaakt. 

De mensen in de ijstijd gebruikten de vachten van dieren ook om kleding van te maken. 

Neanderthalers droegen waarschijnlijk nog vooral kleding van huiden die minder goed aaneen sloten, 

maar de moderne mens ging aan de gang met naald en draad. Met benen naalden en priemen, 

pezen, knopen en veters werden stukken leer en vacht aan elkaar genaaid tot handige, mooie 

kledingstukken. Die vond men toen ook al een beetje bruin en saai en daarom werden ze versierd 

met verschillende kleuren bont, schelpjes, tanden en kralen van ivoor.  
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Overigens verspilde men destijds vrijwel nooit iets van een gedood dier tijdens de jacht: bijna alles 

werd gebruikt. Zo werden de slagtanden van een mammoet gebruikt voor het maken van wapens, 

zoals speren, gereedschap, sieraden, tentstokken en kunstobjecten, werden de pezen gebruikt als 

touw om als bevestiging en verbinding te gebruiken voor tenten en wapens, en werd het vet, naast 

dat het voedzaam was, gebruikt als brandstof in een soort olielamp. De jacht had dus niet alleen als 

doel om voedsel binnen te halen! 

Er werd ook niet alleen op groot wild gejaagd, zoals mammoeten, maar ook andere dieren stonden 

op het menu. Hiervoor hadden de ijstijdmensen verschillende wapens en materialen nodig. Een 

harpoen was geschikt om mee te vissen, maar ook vishaakjes kwamen op een gegeven moment voor 

tijdens de ijstijd, speren om mee te jagen en meer: men gebruikte allerlei netten en vallen en maakte 

gebruik van het landschap zelf, bijvoorbeeld kliffen, meertjes en moerassen die hielpen bij het 

vangen van wild. 

Onmisbaar voor het overleven op de uitgestrekte, barre vlaktes was vuursteen. Vuursteen is lang 

geleden in de grond gevormd, vooral in de periode van het Krijt. Dat is meer dan 66 miljoen jaar 

geleden, toen er dinosauriërs rondliepen. In het zuiden is dat vuursteen soms dicht aan of onder de 

oppervlakte te vinden. De stukken vuursteen die in Noord-Nederland gevonden worden, zijn tijdens 

één van de ijstijden met het ijs meegekomen uit Noord-Duitsland, Denemarken en het zuiden van 

Zweden. Toen het ijs zich terugtrok, bleef het vuursteen liggen. Door de compacte samenstelling is 

vuursteen vaak glasachtig en uitzonderlijk hard. Gedurende honderdduizenden jaren vormde het de 

grondstof voor werktuigen en wapens van zowel Neanderthaler als moderne mens. Vuursteen werd 

bewerkt door er direct of indirect op te slaan of te drukken, vaak met een andere steen, een stuk 

hout, been of gewei. Door de homogene kwaliteit van het materiaal is het mogelijk een 

gecontroleerd eindproduct te maken. Zelfs na de introductie van brons blijft vuursteen nog lang 

populair. De moderne mens maakte er pijlpunten van en werktuigen, zoals krabbers, boortjes, 

stekers en messen. Daarmee werden huiden bewerkt met vuursteen voor kleding, been en gewei 

voor naalden, knopen en harpoenen, of hout voor pijlen.  

Naast de jacht vormde het verzamelen van zaden, bessen, wortels, knollen en eetbare planten een 

bron van voeding. Meestal werd dit verzameld door vrouwen en kinderen. Ook raapte men toen al 

eieren! 

 

Slide 9 

Praktisch 

Deze slide behandelt het thema ‘Symboliek en kunst’. 

- Laat leerlingen zelf een grotschildering maken: prehistorisch of modern. Welk dier zouden ze 
uit de ijstijd na willen tekenen (en met welke reden)? Een mammoet, sabeltandtijger, rendier 
of…? En waarom? Of laat ze juist iets uit hun eigen leefomgeving tekenen (en vraag ook daar 
om een reden)! 

o Deze opdracht zou ook in het groot uitgevoerd kunnen worden op een laken (met de 
hele klas). Ook handafdrukken kunnen onderdeel van deze ‘grottekening’ zijn. 

- Prehistorisch stripverhaal: zouden de leerlingen (in groepjes) met elkaars grottekeningen in 
staat zijn een stripverhaal te maken? Het vertellen van verhalen staat bij deze opdracht 
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centraal. 
 

Achtergrondinformatie bij de slide 

Symboliek en kunst 

Het meest tot de verbeelding spreekt eigenlijk de kunst uit de ijstijd. Zonder geschreven bronnen 
‘spreken’ de mensen uit die tijd eigenlijk tot ons in de vorm van vele schilderingen of gravures, 
gemaakt op de wanden van grotten, en kennen we ook zogenaamde figurines, gesneden uit ivoor of 
steen of gemaakt van klei. Zij vormen de beeldende expressie die bij de komst van de moderne mens 
in Europa opbloeit en een kijkje geeft in de denkwereld van de eerste moderne mens en de wortels 
van de kunst. 
 
Het ijstijdleven stond dichtbij de natuur en de dierenwereld was belangrijk. Dat blijkt uit het 
veelvuldig afbeelden en bewonderen van de dierenwereld. Afgebeelde dieren zijn bijvoorbeeld terug 
te vinden in grotten, zoals de Franse grot Lascaux en de Spaanse Altamira grot. Net als in vele andere 
grotten zijn er prachtige tekeningen van dieren te vinden, zoals paarden, bizons en mammoeten, 
maar ook leeuwen en wolven. Na paarden en bizons waren de mammoeten de meest afgebeelde 
dieren in ijstijdkunst. Heel soms werden er ook mensen of gezichten afgebeeld, evenals mens-
dierfiguren. Misschien had men dat wel gedroomd of was het een vorm of een onderdeel van religie. 
Ook worden vaak handafdrukken teruggevonden (opvallend vaak van vrouwen, maar zelfs een paar 
van kinderen) en symbolen, zoals stippen, lijnen en driehoeken. 
 
Rood, wit en zwart zijn de favoriete kleuren van de ijstijdkunstenaars, maar geel en bruin komen ook 

voor. Ze haalden deze kleuren uit stenen, zoals rode oker. De oker werd ook verhit om andere 

kleurtinten te krijgen en door het te vermalen en vermengen met vet ontstond er een soort verf die 

beter bleef het zitten. Zwart kreeg men door houtskool te gebruiken. Vervolgens werden met behulp 

van water of speeksel vlakken ingekleurd met handen, vingers, spatels en kwasten. Soms gebruikte 

men zijn mond en een hol vogelbotje als een soort airbrush, een verfspuit. Vooral de handen zijn op 

die manier op de wanden geplaatst. Men keek ook goed naar de vorm van de wanden om diepte te 

suggereren, een bol stuk was bijvoorbeeld geschikt om een bizonbuik te maken. Fakkels en lampen 

met vet zorgden voor voldoende licht en men bouwde zelfs steigers om op de plafonds te kunnen 

schilderen!  

Naast de schilderingen waren gravures buiten of op stukken been, gewei of steen net zo belangrijk. 

Een bijzondere steen is bijvoorbeeld de klopsteen van Linne. Deze steen is wel 12.000 jaar oud en 

werd door archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden gevonden in een kampje van 

rendierjagers. De steen werd gebruikt om vuursteen mee te bewerken. Op de steen is een tekening 

gegraveerd. Verder zijn vooral de beeldjes van vrouwen, dieren en soms mens-dierfiguren een 

bekende vorm van ijstijdkunst. Ze werden gemaakt van steen, bot, gewei, klei en soms zelfs uit 

keihard mammoetivoor gesneden. De vrouwenbeeldjes heten ook wel Venusfiguren. Heel vaak zijn 

geslachtskenmerken, zoals de vagina, de borsten, de buik en de billen overdreven groot 

weergegeven, terwijl armen, benen en hoofd minder belangrijk waren. Er wordt daarom gedacht dat 

deze beeldjes mogelijk een onderdeel zijn van een ritueel en waarschijnlijk iets te maken hadden met 

vruchtbaarheid. Misschien representeren ze wel een soort moedergodin. 

 

Waarom maakten ijstijdmensen hun kunst? Onderzoekers hebben wel ideeën daarover, maar ze 

weten het niet zeker. Een paar van de ideeën:  
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 Idee 1: Kunst werd vooral door jagers gemaakt. Ze hoopten met hun tekeningen invloed uit     

   te oefenen op het succes van de jacht. We noemen dat ‘jachtmagie’.   

Idee 2:  Kunst werd vooral door sjamanen gemaakt. Dat zijn priester-dokter-tovenaars die magische   

  rituelen uitvoerden. Zo’n sjamaan was dan waarschijnlijk in trance, een soort wakkere droom  

  waarin je dingen ziet. De driehoeken, lijntjes en stippen op de grotwanden zijn zo misschien  

  te verklaren.  

Idee 3:  Kunst werd vooral door mannen gemaakt. Bijna alle schilderingen en tekeningen laten sterke  

  dieren, gevaarlijke jacht en vrouwen zien. Typische mannendingen dus. Maar mannen  

  maakten niet alle kunst: veel handafdrukken in de grotten zijn van vrouwen en er zijn ook  

  voetafdrukken van kinderen gevonden. 

Slide 10 

Praktisch 

Bij deze slide kijken we terug op de belangrijkste aspecten uit de les. Dit is tevens het moment om de 

leerlingen een nieuwe interpretatie van een ijstijdlandschap te laten schetsen voor op de muur 

(onder het bordje ‘na’). Zijn de kleuren veranderd? Welke dieren zien we nu? Staan er (jacht)kampen 

op getekend? 

Wat zijn we te weten gekomen? 

Samengevat zijn we het volgende te weten gekomen over de ijstijd: 

- In het verleden hebben er verschillende ijstijden plaatsgevonden. De laatste, het 

Weichselien, vond zo’n 116.00 tot 10.000 jaar geleden plaats. 

- Een ijstijd ontstaat onder invloed van verschillende factoren, zoals wind- en golfstromen in 

de oceaan, de stand van de aarde en de baan van de aarde om de zon. Doordat deze 

factoren langzaam veranderen, worden de verschillen tussen de seizoenen kleiner en blijft er 

meer sneeuw en ijs liggen. 

- Het landschap in Nederland kende een afwisseling van poolwoestijn en toendra, maar was 

niet alleen maar bruin. Er groeiden veel grassen en kruiden met kleurige bloemetjes, zoals 

zilverkruid (Dryas). 

- Het Nederlandse landschap is grotendeels gevormd tijdens de ijstijd, zoals de heuvels 

(stuwwallen) op de Veluwe, de laag dekzand die over Nederland ligt en het löss dat 

voornamelijk te vinden is in Zuid-Limburg. 

- Er leefden verschillende dieren tijdens de ijstijd, waarvan sommigen zijn uitgestorven, zoals 

de mammoet en de sabeltandtijger. Er is veel bekend over de dieren uit de ijstijd, doordat er 

jaarlijks duizenden kilo’s botten worden opgevist uit de Noordzee. 

- De Neanderthaler en de moderne mens hebben geleefd tijdens de laatste ijstijd. De 

Neanderthalers waren echte jagers en vleeseters, waren steviger gebouwd dan de moderne 

mens en worden onder andere gekenmerkt door hun nadrukkelijke wenkbrauwboog. Ze 

hadden al diverse wapens, werktuigen en technieken om te overleven. Ondanks hun sterke 

lichaam en intelligentie zijn zij toch uitgestorven, in tegenstelling tot de moderne mens die 

zich beter heeft aan kunnen passen aan de verschillende en veranderende omstandigheden. 
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- De moderne mens leefde een nomadisch bestaan door achter de kuddes aan te trekken. Een 

belangrijk deel van het leven speelde zich af in en rondom het kamp. Zij zochten beschutting 

bij de ingang van grotten of onder overhangende rotswanden, maar maakten ook tenten van 

dierenhuiden. Van deze dierenhuiden werd ook kleding gemaakt om warm te blijven en de 

moderne mens onderscheidde zich al door versieringen als schelpjes, tanden en kralen van 

ivoor op de kleding. 

- De moderne mens leefde van de jacht en door te verzamelen. Ze maakten diverse wapens 

van vuursteen, gewei en bot, zoals messen, krabbers, harpoenen en vishaakjes en 

verzamelden onder andere zaden, bessen, en knollen. 

- De moderne mens maakte grotschilderingen, gravures en figurines. De meest voorkomende 

afbeeldingen in de grotschilderingen waren dieren en de bekendste figurines zijn de 

Venusfiguren. Waarom de ijstijdmensen deze kunst maakten, is niet duidelijk, maar er 

bestaan een aantal ideeën. Zo vermoedt men dat de kunst mogelijk onderdeel was van 

‘jachtmagie’ of andere magische rituelen. 
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Antwoorden werkblad 

Bij deze lesbrief hoort een werkblad. De opdrachten sluiten aan bij de lesstof die is behandeld in de 
digibordles. De antwoorden zijn hieronder te vinden. 

 

Opdracht 1 

Noem drie dieren die tijdens de laatste ijstijd leefden: 

Paard, rendier, steppewisent, wolharige mammoet, wolharige neushoorn, holenleeuw, hyena, 

veelvraat, poolvos, wolf, sabeltandtijger, marmot, lemming, sneeuwuil. 

 

Opdracht 2 

Streep de materialen weg die niet in de ijstijd werden gebruikt om werktuigen te maken: 

bot 

gewei 

ijzer 

ivoor 

glas 

vuursteen 

plastic 

 

Opdracht 3 

Waarom jaagden de ijstijdmensen op dieren? Noem drie redenen: 

Voedsel, kleding, materialen voor het maken van werktuigen, wapens en beschutting, brandstof, 

sieraden, kunstobjecten. 

 

Opdracht 4 

Vul in welke eigenschappen bij de Neanderthaler hoorden en welke bij de moderne (ijstijd)mens 

hoorden. Kleur het rondje in als je denk te weten bij wie de eigenschappen horen: 

 Neanderthaler moderne mens 
dikke wenkbrauwboog ● ○ 
stevige lichaamsbouw ● ○ 
slanke lichaamsbouw ○ ● 
platte schedel ● ○ 
vooruitstekende kin ○ ● 
goed aanpassingsvermogen ○ ● 
 

Opdracht 5 

Zet je eigen handafdruk, net als Bor en Veer, op de rotswand door om je hand heen wat lijm te 

smeren en (gekleurd) zand er overheen te strooien (zie werkblad voor opdrachtblad).  
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Suggesties voor opdracht 5: 

In plaats van lijm en (gekleurd) zand kan er ook gekozen worden voor glitters. Tevens is het mogelijk 

het zand/de glitters met rietjes vanaf je hand te blazen als een soort airbrushmethode. Daarnaast zijn 

er de volgende mogelijkheden: 

- Met een rietje gemalen houtskool of krijt om je hand heen blazen en uit de vegen (op 

dezelfde manier als het zand/de glitters); 

- Door met een zeef, tandenborstel en ecoline over je hand (met handschoen aan) spatten; 

- Door een handafdruk te maken met gebruik van blaasstiften; 

- Door op schuurpapier met verf een handafdruk te maken. 
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Activiteiten voor in de klas 

 

IJstijdkijkdoos 

Laat de leerlingen een ijstijdkijkdoos maken met mammoeten, sabeltandtijgers en speren. U kunt het 

knipblad downloaden via de website (http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/lesbrieven-en-

digibordlessen/lesbrief-ijstijd). 

 

Mammoetmasker 

Laat de leerlingen in de huid van het bekendste ijstijddier stappen en laat hen een mammoetmasker 

maken. Het knipblad voor een masker is te downloaden vanaf de website 

(http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/lesbrieven-en-digibordlessen/lesbrief-ijstijd). 

 

IJstijdkunst 

Laat te leerlingen echte ijstijdkunst maken, bijvoorbeeld een Venusbeeldje of dierfiguur van klei, 

zoals weergegeven op de onderstaande foto’s. Bovenaan kan eventueel een klein haakje worden 

geplaatst, zodat het figuurtje ook als hangertje aan een touwtje om de hals gedragen. Er zijn allerlei 

figuurtjes te bedenken: een mammoet, sabeltandtijger, paard of bizon. Een Venusfiguur kan gemaakt 

worden met behulp van houten cocktailprikkertjes om verschillende lichaamsdelen aan elkaar te 

verbinden, vervolgens kan het figuurtje worden afgewerkt. 

 

   

 

Benodigdheden: 

- Klei 

- Touwtjes (liefst van leer, maar hoeft niet natuurlijk) 
- Kleine haakjes om bovenin te prikken 
- Houten cocktailprikkertjes 
- Papieren zakje of doosje om figuurtje in te doen om mee naar huis te nemen/te laten drogen 

 

http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/lesbrieven-en-digibordlessen/lesbrief-ijstijd
http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/lesbrieven-en-digibordlessen/lesbrief-ijstijd
http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/lesbrieven-en-digibordlessen/lesbrief-ijstijd
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Leerlingen kunnen ook een ijstijdgravure van een stuk klei maken waarin figuurtjes worden gekrast, 

zoals het onderstaande voorbeeld. 

 

 
 

Benodigheden: 

- Klei 
- Prikpennen, satéstokjes of cocktailprikkertjes om figuurtjes in te kunnen krassen 
- Papieren zakje of doosje om de gravure in te doen om mee naar huis te nemen/te laten 

drogen 
 

Rotschildering maken 

Laat de klas een grote rotsschildering maken op een laken tegen de muur of maak kleine 

schilderingen op een steen of stuk (opgedroogde) klei. Deze site geeft leuke voorbeelden (die 

uiteraard naar wens aan zijn te passen): http://plbrown.blogspot.nl/2011/03/cave-paintings-

done.html 

 

Kleurplaat 

Een leuke mammoetkleurplaat is te downloaden via de website 

(http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/lesbrieven-en-digibordlessen/lesbrief-ijstijd). 

 

Andere activiteiten 

- Bezoek Omniversum: Giganten uit de ijstijd  

http://omniversum.nl/nl/films/giganten-uit-de-ijstijd.aspx 

- Als u een schoolbezoek aan IJstijd combineert met een schoolbezoek aan de film Giganten uit 

de IJstijd in het Omniversum profiteert u van een aantrekkelijke korting. 

- Bezoek Naturalis 

o Schoolbezoek: Fossiel-o-loog 

Wat is een fossiel? Hoe haal je het uit een stuk steen? De leerlingen stuiten op een 

expeditiekist vol fossiele schatten, waaronder fossielen uit de ijstijd. Ze onderzoeken 

de fossielen en kruipen in de huid van de wetenschapper.  Op een speelse manier 

http://plbrown.blogspot.nl/2011/03/cave-paintings-done.html
http://plbrown.blogspot.nl/2011/03/cave-paintings-done.html
http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/lesbrieven-en-digibordlessen/lesbrief-ijstijd
http://omniversum.nl/nl/films/giganten-uit-de-ijstijd.aspx
http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/in-het-museum/museumlessen/ijstijd/omniversum
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leren ze over de natuur van vroeger. http://www.naturalis.nl/nl/producten/fossiel-o-

loog-bo/?prev=/nl/onderwijs/basisonderwijs/ 

o Online les: Fossielen uit de Noordzee 

Een doos met echte fossiele botten uit de Noordzee wordt bezorgd op school. 

Leerlingen onderzoeken de fossiele botten van ijstijddieren en proberen er achter te 

komen van welke dieren ze zijn. De resultaten van hun onderzoek leggen ze voor aan 

een paleontoloog van het museum Naturalis tijdens een online gastles. De 

paleontoloog laat zien hoe je dieren aan hun botten kunt herkennen. 

http://www.naturalis.nl/nl/producten/fossielen-uit-de-noordzee-

bo/?prev=/nl/onderwijs/basisonderwijs/ 

http://www.naturalis.nl/nl/producten/fossiel-o-loog-bo/?prev=/nl/onderwijs/basisonderwijs/
http://www.naturalis.nl/nl/producten/fossiel-o-loog-bo/?prev=/nl/onderwijs/basisonderwijs/
http://www.naturalis.nl/nl/producten/fossielen-uit-de-noordzee-bo/?prev=/nl/onderwijs/basisonderwijs/
http://www.naturalis.nl/nl/producten/fossielen-uit-de-noordzee-bo/?prev=/nl/onderwijs/basisonderwijs/

