
  

De Kennis van Nu in de klas 
De mysterieuze verdwijning 
van de neanderthaler 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
Ongeveer 600.000 jaar geleden emigreert 
er een groep mensachtigen van Afrika 
naar Europa en Azië. Een soort die later 
weer wordt weggeconcurreerd door onze 
soort, de homo-sapiens. Toch is de 
neanderthaler niet helemaal uitgestorven. 
Ieder modern mens heeft nog een stukje 
neanderthaler in zich.  
 
Vakgebied 
Biologie en Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Homo-sapiens, neanderthaler, 
archeologie.  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoel 34. Mens en 
maatschappij, kerndoelen 37 en 40.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wrakduiken’.  
 
Antwoorden 
1a 200.000 jaar geleden. b C 2 jagers en 
Neanderthalers. 3 1 stevige wenkbrauw 2 
terughellend voorhoofd 3 geen kin. 4 D 5a 
Ziekte, klimaatverandering en uitroeiing 
door moderne mensen. b Demografische 
omstandigheden en het feit dat het een 
marginale groep mensen was. 6a 
Afrikanen. b 2-3 %. 

Kijkvragen 
 

1a Wanneer ontstonden de homo-sapiens?  
b Waar ontstonden de homo-sapiens? 
A Zuid-Amerika 
B Australië 
C Afrika 
D Azië 

 
 
2 Streep door wat niet van toepassing is: 
Beide menssoorten waren goede 
jagers/vissers. Homo-
sapiens/Neanderthalers waren het best 
aangepast aan een koud klimaat.  
 
3 Elisabeth van Nimwegen legt uit dat 
neanderthalers drie uiterlijke 
gezichtskenmerken hebben waarvan ze 
verschillen met de homo-sapiens. Welke 
drie gezichtskenmerken zijn dat? 
 
4 Amanda Henry onderzoekt de tanden van 
neanderthalers. Tandsteen geeft 
aanwijzingen over: 
A Voedsel en beweging 
B Beweging en gezondheid 
C Gezondheid en leefwijze 
D Leefwijze en voedsel 
 
5 Diederik Jekel noemt drie manieren hoe 
de neanderthalen is uitgestorven.   
a Welke drie manieren noemt hij?  
b Andrew Sorensen denkt dat er een 
andere oorzaak is van het uitsterven van 
de neanderthaler. Welke? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Genetisch gezien zijn de neanderthalers 
nog niet uitgestorven. Wij dragen ze mee in 
ons DNA.  
a Er is een uitzondering. Welke mensen 
dragen geen genen van neanderthalers?  
b Hoeveel % van ons DNA kan herleid 
worden naar neanderthalers? 
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