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Het is winter geworden

Het is winter in mij
Ijsbloemen op de
raam

Gordijnen eerder dicht

Laat de wereld buiten.

Het is winter in mij

Heb de kachel opgestookt

Kan de kou niet verdrijven

Die zich genesteld heeft in mijn 
hart.

Het is winter in mij 

Zelfs de Noorse trui 

Gebreid met winterse 

taferelen

Houdt mij niet warm.

Het is winter geworden in mij

Seizoenen niet 
omkeerbaar

Het zal geen lente worden 
Zomer en herfst zijn 
voorbij.
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Wiskunde

VAN PROCENT NAAR FACTOR

1. Bereken.
a 60% van 45% van € 457,- =

b 80% van 90% van € 600,- =

c 90% van 80% van € 600,- =
d 5% van 5% van € 500,- =

2. Schrijf als één factor.

a 30% van 60% =
b 4% van 56% =
c 80% van 140% =
d 30% van 30% =

3. Neem de onderstaande tabel over en vul hem verder in. 

Oude prijs      Verandering      Factor           Nieuwe prijs

€  49,- 8% toename     ...                   ...

€ 560,- 12% afname      ...                   ...

€ 780,- ...                         ...                   € 803,79

De antwoorden vind je aan de achterkant.
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Wiskunde

ANTWOORDEN VAN PROCENT NAAR FACTOR

1. Bereken.
a 60% van 45% van € 457,- = € 123,39

b 80% van 90% van € 600,- = € 432,00

c 90% van 80% van € 600,- = € 432,00
d 5% van 5% van € 500,- = € 1,25

2. Schrijf als één factor.

a 30% van 60% = 3 0 = 0,5
60

b 4% van 56% = 4 =
0,071425865714

c 80% van 140% = 80 =
0,5714285714  140

d 30% van 30% = 30 = 1

30

3. Neem de onderstaande tabel over en vul hem verder in. 

Oude prijs    Verandering          Factor           Nieuwe prijs

€  49,- 8% toename     € 3,92          €  52,92

€ 560,- 12% afname       € 67,20         € 492,80

€ 780,- 3,05% toename    € 23,79         € 803,79

Dit waren de antwoorden.
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Geschiedenis

EUROPA IN CRISIS
Foto: Sabrine el Alami, Redactie: Benjamin Varzideh

Europa
Europa is een bijzonder werelddeel. Als je op de wereldkaart kijkt, zie je dat Europa eigenlijk maar
een klein werelddeel is. Wat ook opvalt, is de vorm van Europa. Er zijn veel schiereilanden en
eilanden. Er zijn daardoor maar weinig gebieden die meer dan 500 km van zee liggen. Er is veel
vruchtbaar laagland, er zijn weinig echt hoge bergen en geen woestijnen. Reizen tussen de
verschillende delen van Europa is daardoor eenvoudig.
Daarnaast is het klimaat gematigd. Dat maakte Europa al vroeg geschikt voor landbouw. De
bevolking kon daardoor sneller groeien dan in veel andere werelddelen. Europa is nog steeds
dichtbevolkt.
In vergelijking met andere werelddelen zijn er vrij weinig delfstoffen. Er ontstond dan ook veel
handel in grondstoffen over zee en langs rivieren. Ook landbouwproducten uit verschillende
streken werden verhandeld. Omdat verschillende volkeren dichtbij elkaar wonen, ontstonden er
conflicten over gebieden en cultuurverschillen. Het is daarom niet verrassend dat uit dit kleine
volle werelddeel mensen uitzwierven over de rest van de wereld op zoek naar grondstoffen,
landbouwgrond of om hun cultuur te verspreiden.

Eerste Wereldoorlog
In de eerte helft van de 19de eeuw bostond Duitsland uit 36 staatjes. In 1870-1871 voerden die
staatjes samen een oorlog tegen Frankrijk. Door het sterke leger van de Noord-Duitse staat
Pruisen won Duitsland. Na de overwinning kreeg Pruisen de leiding in Duitsland. In het
vredesverdrag werd bepaald dat Elzas-Lotharingen, een grensgebied dat rijk was aan ijzererts,
voortaan bij Duitsland zou horen en dat Frankrijk de oorlogsschade moest terugbetalen aan
Duitsland.
De spanningen in Europa namen na 1900 snel toe. Duitsland was een grote Europese macht
geworden met een sterke industrie. Duitsland had echter geen koloniën zoals de andere
Europese landen. Doordat Duitsland pas laat een eenheid was geworden, was het bij de
verdeling van de koloniën te laat. De Duitse regering wilde van Duitsland een koloniale macht
maken. De spanning liep verder op doordat Frankrijk Elzas-Lotharingen terug wilde. Bovendien
voelde Frankrijk zich bedreigd door de veel sneller groeiende bevolking van Duitsland.
Duitsland had een groter leger dan Frankrijk en het had moderne wapens. Engeland was vooral
bevreesd voor de Duitse vloot en het Duitse streven naar koloniën.
In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit tussen Duitsland en bondgenoten (de centralen) en
Frankrijk, Engeland, Rusland en bondgenoten (de geallieerden). Het werd een bloedige oorlog,
die in 1918 werd verloren door Duitsland. In het vredesverdrag van Versailles werd afgesproken
dat Duitsland slechts een klein leger mocht hebben en de volledige oorlogsschade moest
terugbetalen aan Frankrijk en Engeland.
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Crisis en ontevredenheid
In 1929 werd de hele wereld getroffen door een economische crisis. Overal gingen bedrijven
failliet. Werknemers verloren hun baan en kregen geen loon meer. De werklozen hadden weinig
geld en konden maar weinig kopen. Dus verkochten de winkels nog minder en gingen er nog meer
bedrijven dicht.
In Duitsland kwam de crisis extra hard aan, door de zware herstelbetalingen aan Frankrijk en
Engeland. Veel Duitsers vonden dat Duitsland te zwaar werd gestraft. Toen na 1929 miljoenen
Duitsers hun baan verloren, werd de onvrede nog groter.

Opkomst nazi´s
In 1920 werd Adolf Hitler de leider van de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP).
De nationaal-socialisten, ook wel nazi´s genoemd, verlangden terug naar het oude sterke
Duitsland. Ze beschouwden de Vrede van Versailles als een grote vernedering. Lange tijd bleef de
NSDAP een kleine, onbelangrijke partij. Na het uitbreken van de crisis in 1929 veranderde dat.
Hitler beloofd dat hij voor werk zou zorgen en dat hij van Duitsland weer een groot land zou
maken. De nazi´s hielden massabijeenkomsten waarop Hitler zich presenteerde als een groot
leider. Zijn toespraken en persoonlijkheid maakten diepe indruk op de mensen. De NSDAP maakte
bovendien indruk met haar partijleger, de SA (Sturm-Abteilung) en een onderafdeling daarvan, de
SS (Schutz-Staffel). De parades van de SA en de SS straalden kracht en zelfvertrouwen uit. In 1930
en 1932 behaalden de nazi´s grote verkiezingsoverwinningen.
De nazi´s wezen in hun programma de Joden als zondeblok aan. De Joden kregen onterecht de
schuld van alle ellende. Op hen konde alle ontevreden Duitsers zich afreageren. In moeilijke
tijden hebben mensen vaak meer behoefte aan een zondeblok. De nazi´s speelden daar met hun
rassenleer op in. Ze zeiden dat het Duitse ras beter was dan andere rassen. Het Joodse volk
vonden zij minderwaardig. De haat tegen Joden wordt antisemitisme genoemd.
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Talen

Frans

L’ALPHABET DES ANIMAUX

A Abeille               B Baleine                 C Chat                  D Dauphin               E Ecureuil

F Flamant rose G Grenouille H Hippopotame I Ibis J Jaguar

K Koala L Lion M Mouton N Narval O Ourson

P Poule Q Quetzal R Rhinocéros S Serpent T Tortue

U Urodèle                 V Vache               W Wallaby                X Xantis                  Y Yack

Z Zèbre
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Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN DUBAI
Foto: Loris Becks, Redactie: Casper Philips

Dubai heeft een vrij korte historie. Hoewel er al ruim voor het begin van onze jaartelling mensen
gewoond en geleefd hebben in het gebied waar nu Dubai ligt, heeft het tot de achttiende eeuw 
geduurd totdat er sprake was van een echte nederzetting die als beginpunt van het huidige Dubai 
gemarkeerd mag worden. Tot die tijd was er sprake van nomaden, handelsposten en parelvissers 
die hier geleefd en gewerkt hebben. Opvallend is dat er tot heden weinig tot niets gevonden is 
over de periode 2000 v. Chr. tot de zevende eeuw na het begin van de westerse jaartelling.
Hoogstwaarschijnlijk hebben de Grieken hier een tijdje gewoond tijdens de vierde eeuw. Meer dan 
documenten die verwijzen naar de aanwezigheid van Grieken is er niet gevonden.

Handelspost
Vanaf de vijftiende eeuw werd de plek waar nu Dubai ligt een redelijk belangrijke handelspost op 
de belangrijke handelsroute tussen India en Europa. Meerdere volkeren hebben de macht gehad 
op deze strategisch handige plek zoals de Venetianen, de Perzen, de Portugezen en de Britten. Ook 
de Hollanders komen voor in de geschiedenisboeken van Dubai als handelaren die hier hun eigen 
post gehad hebben. In de achttiende eeuw waren het de Britten die het voor het zeggen kregen in 
het gebied rondom Al Khor (de Dubai Creek). Uit deze periode stamt ook het oudste nog
bestaande gebouw van Dubai: het Al Fahidi Fort. In 1787 bestond dit gebouw nog uit één 
verdedigingstoren die vooral bedoeld was om zich te weren tegen aanvallen van rivaliserende 
stammen over land.

Al Maktoum-familie
Het echte begin van Dubai vond plaats omstreeks het jaar 1830. Dat is het moment dat de Bani Yas 
stam onder leiding van de Al Maktoum-familie de macht nam in Dubai en Abu Dhabi. Het gebied 
rondom de Dubai Creek werd in ontwikkeld als natuurlijke haven. In eerste instantie was het vooral 
een vissershaven. Tegen het einde van de achttiende eeuw ontwikkelde Dubai zich vooral ook als 
handelshaven. Dit was onder meer mogelijk door het invoeren van belastingvrijheid door de 
toenmalige heerser Ibn Hasher Al Maktoum. Rondom de haven ontstond er rondom de Creek een 
belangrijk commercieel centrum. Honderden handelaren hadden winkels geopend in een souk in 
Deira, aan de oostelijke oever van de Creek.

Britten
Door een verdrag dat in 1892 gesloten werd met de Britten viel Dubai vanaf onder Brits bewind. 
Dubai werd een zogenaamd protectoraat van het Verenigd Koninkrijk en de belastingvrijheid die 
Sheikh Maktoum ingevoerd had zorgde voor een periode van groei en welvaart voor Dubai. In deze 
periode ontstond ook de historisch wijk Al Bastakiya op de westelijke oever van de Creek. De oude 
wijk die tegenwoordig onderdeel is van de grotere wijk Bur Dubai telde toen ongeveer zestig huizen 
die in de traditionele stijl gebouwd waren. De Britten hebben tot in 1971 grotendeels de macht 
gehad in Dubai en de omliggende emiraten.

11
Eigenpagina_professionele_Opmaak150601034831_162145.indd 1 6/1/2015 4:15:47

PM



De twintigste eeuw
Dubai was aan het begin van de twintigste eeuw een levendige havenstad en handelspost. Rond
het jaar 1900 woonden er ongeveer tienduizend mensen in Dubai. Dertig jaar later was dit aantal
verdubbeld. Op dat moment sloeg de wereldwijde recessie toe die ook haar weerslag had op
Dubai.
De groei werd enorm afgeremd, zowel in grootte als in economisch opzicht. De Tweede
Wereldoorlog, waar Dubai geen partij in was, heeft de economie een extra domper opgeleverd
omdat de handel naar en vanuit Europa op een laag pitje kwam te liggen. Het heeft tot aan de
vondst van olie in 1966 geduurd totdat Dubai weer een serieuze stap voorwaarts heeft kunnen
maken op economisch gebied.

Halverwege de twintigste eeuw ontstaat er een donker hoofdstuk in de geschiedenis van Dubai en
de Verenigde Arabische Emiraten. Een dispuut over de exacte ligging van de grenzen tussen Abu
Dhabi en Dubai zorgt voor een gewapend conflict tussen de twee emiraten. Met bemiddeling van
de Britten is er in 1949 een bufferzone aangelegd tussen Dubai en Abu Dhabi. Pas in 1979, acht jaar
na het ontstaan van de Verenigde Arabische Emiraten, is er een formeel compromis bereikt tussen
de twee emiraten over de grens.

Olie
Het ontdekken van olie is een belangrijk moment geweest in de historie van Dubai. Toen men in
1966 het zwarte goud ontdekte wist men dat Dubai verzekerd was van miljarden aan oliedollars en
dat de toekomst van Dubai als autonome staat hierdoor verzekerd was. In 1969 werd de eerste olie
verscheept. Men besefte in Dubai echter heel goed dat deze inkomsten eindig zouden zijn. Vandaar
dat men vanaf de jaren negentig de olie-inkomsten vooral in is gaan zetten om het toerisme en de
handel te stimuleren. Hiermee is het startsein gegeven voor Dubai als belangrijke toeristische
bestemming.

Zelfstandigheid
Nadat de Britse troepen in 1971 Dubai verlieten kon Dubai zelfstandig worden. Ze besloten om
samen met Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaywayn, Ras al-Khaimah en Fujeirah de
Verenigde Arabische Emiraten te stichten. Op 02 december 1971 werd de Verenigde Arabische
Emiraten officieel als zelfstandig land erkend. Dit feit wordt nog steeds jaarlijks gevierd tijdens
National Day.

Hoewel Abu Dhabi de hoofdstad is binnen de V.A.E., kreeg Dubai ruimte om binnen het land een
deels zelfstandige rol op zich te nemen met deels eigen regels en wetten. Dubai vaart binnen de
Emiraten een meer liberale koers. Dit maakt het gemakkelijker om westerse toeristen en bedrijven
naar Dubai te lonken.
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Kredietcrisis
Op het moment dat Dubai aan een enorme expansie bezig is slaat de kredietcrisis genadeloos toe
in Dubai. Dubai was op dat moment één grote bouwput. De bouwactiviteiten die 24 uur per dag
doorgingen waren vooral gebaseerd op investeringen met geleend geld. Het leek allemaal niet op
te kunnen, toen vooral de banken- en onroerendgoed-sector een enorme dreun te verwerken
kreeg. Dubai was in 2009 op papier eigenlijk failliet. Een groot aantal projecten werd opgeschort
of helemaal stopgezet. Met behulp van financiële steun vanuit Abu Dhabi is een faillissement
voorkomen en klom Dubai langzaam uit het diepe dal waar het tijdelijk in terecht was gekomen.

De weg omhoog
Onder de bezielende leiding van Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem heeft Dubai de weg
omhoog weer gevonden. In 2013 telde Dubai 2,1 miljoen inwoners, wat een verdubbeling
betekende in zes jaar tijd. De vooruitzichten zijn dat Dubai de komende jaren zowel in omvang,
in aantal inwoners als in aantal toeristen zal blijven groeien.
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Spelletjes

QUIZZTIME

Stuur je gekozen antwoorden voor dinsdag 14 maart 2017 in een envelop met daarin een
briefje met de antwoorden, je adres, je postcode en je woonplaats naar dit onderstaande adres:

Kids Magazine
t.a.v. dhr. B.D. Varzideh
Vaartweg 11
1211 JD Hilversum

Uit de goede inzendingen wordt er eentje door loting uitgekozen. De winnaar krijgt binnen 2 weken
het antwoord binnen en mag dan een dagje meehelpen bij Kids Magazine.

14Eigenpagina_professionele_Opmaak150523070535_160809.indd 1 5/23/2015 7:14:34
PM

1.  Welke stad wordt ook

wel sleutelstad 
genoemd?

a.  Amsterdam 
b.  Leiden

c.  Rotterdam

2. In welk land ligt de
Povlakte?

a.  Italië
b.  Frankrijk
c.  Duitsland

3. Wat is het enige

continent op aarde 
zonder woestijnen?

a.  Europa 
b.  Azië

c.  Oceanië

4. In welke zee ligt

Aruba?

a.  Middellandse Zee 
b.  Zuiderzee

c.  Caribische Zee

5. Wat is een ander

woord voor wereldstad?

a.  Station
b.  Metropool 
c.  Snelweg

6. In welke stad ligt de

verboden stad?

a.  Los Angeles 
b.  New York

c.  Peking

7. Aan hoeveel meren

grenst Almere?

a. 3
b. 4
c. 5

8. Van welk land is Tokio

de hoofdstad?

a. China

b. Japan
c. India
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Amusement

ARTIEST VAN DE KEER

Namen (voluit): Ali Bouali
Geboortedatum: vrijdag 16 oktober 1981
Geboorteplaats: Zaanstad, Nederland

Heb je nog broers of zussen?
Ja, ik heb een broer.

Sinds wanneer zing je?
Ik zing sinds 1999.

Wat is de titel van je allereerste singel?
Waar gaat dit heen?.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit?
In 2003.
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Strips

ZOOPI
Tekeningen: Benjamin Varzideh
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