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Geneeskunde

DIABETES

Wat is diabetes?
Diabetes heet ook wel suikerziekte, omdat het te maken heeft met je
bloedsuiker. Normaal zit er nooit te veel of te weinig suiker in het bloed.
Maar bij diabetes kan het lichaam dat niet meer regelen, en blijft de
bloedsuikerspiegel te hoog. Dat is ongezond.

Over bloedsuiker
Iedereen heeft bloedsuiker nodig, want het is de brandstof voor ons
lichaam. Het lichaam maakt bloedsuiker uit voeding.
Je bloedsuiker gaat omhoog als je suiker eet, maar ook van bijvoorbeeld
brood, aardappelen, rijst, melk en pasta. Want daar zitten `koolhydraten´
in. En koolhydraten worden in het lichaam veranderd in bloedsuiker. Als je
diabetes hebt, kun je bloedsuiker niet goed verwerken. De bloedsuiker
blijft dan ongebruikt in het bloed zitten.

Diabetes type 1
De alvleesklier maakt geen insuline meer bij diabetes type 1. Dat komt
doordat het eigen lichaam per ongeluk de cellen die insuline maken
uitschakelt. Je eigen afweersysteem vergist zich, daarom is diabetes type 1
een ´auto-imuunziekte`. Zonder insuline blijft alle bloedsuiker in het bloed
zitten en kun je niet leven. Daarom moet iemand met diabetes type 1 een
paar keer per dag zelf insuline inspuiten, of een insulinepomp gebruiken.
We weten nog niet hoe we diabetes type 1 kunnen voorkomen. Het begint
vaak al bij jonge kinderen maar je kunt het ook op latere leeftijd krijgen.
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Diabetes type 2
Negen van de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2.
De alvleesklier maakt nog wel insuline, maar het lichaam reageert er niet
meer goed op. De insuline is als het ware een beetje onzichtbaar, en kan
zijn werk niet doen. Daardoor blijft er te veel suiker in het bloed zitten.
Daar zijn pillen voor, maar soms moet je ook insuline spuiten.
Ook de bloeddruk en cholesterol zijn vaak te hoog.
Gezond leven verkleint de kans op diabetes type 2. Door beweging en
gezond eten reageert het lichaam weer beter op insuline. Daarom is het
belangrijk om dagelijks genoeg te bewegen.

Krijg je van suiker eten en snoepen diabetes?
Van snoep, gebak en suiker kun je zwaarder worden, en daardoor heb je
Meer kans op diabetes type 2. Het is dus goed om op te letten met suiker.
Dat geldt ook voor frisdrank en vruchtensap. Wil je weten hoe je gezond
eet om de kans op diabetes te verkleinen? Vraag de brochure
`Lekker en gezond eten´ aan via www.diabetesfonds.nl/gratisbrochures

Komt diabetes doordat je te zwaar bent?
Wie te zwaar is, heeft meer risico op diabetes type 2. Toch krijgt lang niet
iedereen met overgewicht diabetes. Want diabetes heeft ook andere
oorzaken, die we nog niet allemaal kennen. Er zijn genoeg slanke mensen
die diabetes krijgen. En oudere mensen hebben door hun leeftijd meer
kans op diabetes type 2.

Mag je met diabetes alleen suikervrij eten?
Ook met diabetes mag je suiker gebruiken. Maar liefst zo weinig mogelijk.
Let op: suikervrije gebakjes en koekjes zijn niet gezonder. Daarin zit zelfs
juist vaak meer vet, van het ongezonde `verzadigde´ soort.
Gezond eten is extra belangrijk als je diabetes hebt. Want voeding heeft
invloed op de bloedsuiker en op de rest van het lichaam. Zoals op hart en
bloedvaten.

Recepten
Lekker en handig voor wie gezond wil eten en zijn kans op diabetes wil
verkleinen.
Kijk op www.diabetesfonds.nl/voeding
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Roken en diabetes
Mensen die roken, hebben veel meer kans op diabetes type 2.
Roken verhoogt namelijk de bloedsuiker, doordat het lichaam ongevoeliger
wordt voor insuline.
Rokers met diabetes hebben meer risico op extra problemen door diabetes,
Bijvoorbeeld met hart, ogen en nieren. Want roken beschadigt de
Bloedvaten en zenuwen. Daardoor worden mannen ook eerder impotent.
Wil je stoppen met roken? Kijk op www.stoprokenhulp.nl

Is diabetes erfelijk?
Diabetes type 2 komt vaak in families voor. Dit gebeurt via een omweg:
je erft niet de ziekte zelf, maar de aanleg om het te krijgen. Wie gezond eet
En genoeg beweegt, heeft de helft mider kans op diabetes type 2. Ook als
het in de familie zit. Bij diabetes type 1 speelt erfelijkheid een veel kleinere
rol.

Waarom is diabetes ernstig?
Het lastige van diabetes is dat je je meestal niet ziek voelt. Maar als je
bloedsuiker jarenlang te hoog is, krijgt het lichaam daar problemen door:
complicaties door diabetes.
Bekende problemen door diabetes zijn hart- en vaatziekten,
slechtziendheid of slechter werkende nieren. Ook krijgen sommige mensen
problemen met hun tenen, voeten of benen. In het ergste geval leidt dat
tot amputatie. Dat komt doordat diabetes de bloedvaatjes en zenuwen in
het lichaam kan beschadigen.

Daarom is het belangrijk dat je regelmatig op controle gaat bij de dokter of
Verpleegkundige. Gezond leven verkleint de kans op complicaties.
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Hoe weet je of je diabetes hebt?
Niet iedereen met diabetes type 2 merkt dat in het begin. Ook heeft niet
iedereen dezelfde klachten. Daarom lopen veel mensen jaren rond met
diabetes zonder dat ze het weten.

Dit kun je merken:
→ vaak grote dorst en veel plassen;
→ vaak erg moe, meer dan je gewend was;
→ last van ogen, zoals rode en branderige ogen, wazig, dubbel of slecht

zien;
→ wondjes die langzamer genezen dan eerst;
→ te weinig adem krijgen of pijn in de benen bij het lopen;
→ infecties die vaak terugkomen, zoals blaasontsteking.

Herken je een of meer klachten?
Vertel het aan de huisarts. Die kan met een kleine vingerprik je
bloedsuiker controleren.

Is diabetes te genezen?
Voorlopig is diabetes alleen te behandelen en nog niet te genezen.
Wel kan diabetes type 2 soms zo goed onder controle zijn door gezond
eten en bewegen, dat er nauwelijks meer medicijnen nodig zijn.
Echte genezing komt vooral voor diabetes type 1 steeds dichterbij.
Het Diabetes Fonds werkt aan genezing en een gezond leven zonder
diabetes voor iedereen, via wetenschappelijk onderzoek. Bekijk hoe ver
we al zijn op www.diabetesfonds.nl

Meer weten?
Vraag bij het Diabetes Fonds gratis brochures aan, die krijg je per e-mail.
Handig voor jezelf of voor familie en bekenden! Bijvoorbeeld over:

→ Duidelijke uitleg over diabetes, overzichtelijk bij elkaar.
→ Lekker en gezond eten met diabetes. Met veel praktische tips.
→ Hoe verklein je het risico op diabetes? Ook als diabetes in de familie zit.
→ Welke complicaties van diabetes zijn er, en wat is ertegen te doen?

Vraag de gratis brochures aan via www.diabetesfonds.nl/gratisbrochures
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Over het Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen een gezond leven verdient zonder
diabetes en de complicaties ervan. Het Diabetes Fonds wil Nederland
gezonder maken en diabetes genezen. Enerzijds door wetenschappelijk
onderzoek te financieren naar betere behandelingen, genezing en
complicaties van diabetes type 1 en diabetes type 2. Anderzijds door de
gezonde keuze makkelijker te maken.
Het Diabetes Fonds focust zich de komende jaren op vermindering van
de suikerinname en samenwerking met werkgevers en partners om
werkend Nederland minder te laten zitten.

Geef om diabetes, maak meer onderzoek mogelijk.
Geef via SMS éénmalig € 3,00 aan het Diabetes Fonds.
→ Maak een nieuw SMS-bericht naar nummer 4333.
→ Zet in het bericht alleen het woord `DIABETES´
→ Verstuur

Diabetes Fonds contactgegevens
Diabetes Fonds
Stationsplein 139
3818 LE Amersfoort
033 – 462 20 55
info@diabetesfonds.nl
www.diabetesfonds.nl
Giro 5766

Volg nieuws over diabetes via:
f www.facebook.com/diabetesfonds

www.twitter.com/diabetesfonds
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Le Louvre en zijn collecties

Antiquiteiten van het Midden-Oosten (7500 v. J.C. – 500 n. J.C.)
Het werkstuk over de geografische zone
(Iran, Irak, Turkije, stroom,...) en van archeologische opgravingen,
de collectie presenteert één van de eerste huizen van de grote
beschavingen van de: decoratie van paleizen of tempels, beelden,
ingeschreven tablets en kostbare voorwerpen.
Niveau 0 – Vleugels Richelieu en Sully

Egyptische antiquiteiten (4000 v. J.C. - 30 v. J.C.)
Van de Nijl-vallei, uit Egypte, Soedan, sculpturen, schilderijen, 
overblijfselen van tempels of tombes, voorwerpen van aanbidding 
of van het dagelijks leven worden thematisch gepresenteerd in 
niveau 0 en een chronologische pad tussen het einde van de 
prehistorie tot de Romeinse overheersing op niveau 1.
Niveaus 0 en 1 – Vleugel Sully

Griekse antiquiteiten (6500 v. J.C. – 30 v. J.C.)
De chronologische niveaus-1 en 0 cursus schetst de evolutie van 
de Griekse kunst van het einde van de prehistorie tot de Romeinse 
verovering. Op niveau 1 worden gepresenteerd verschillende 
materialen en technieken (brons, zilver, keramiek, glas) van de 
Griekse en Romeinse wereld.
Niveaus -1, 0 en 1 – Vleugels Denon en Sully

Romeinse antiquiteiten (100 v. J.C. – 500 n. J.C)
Rond de Hof van Anna van Oostenrijk, koningin van Frankrijk 
(1615-1643), wordt de collectie chronologisch uitgereikt aan het 
einde van de Republiek tot de val van het Romeinse Rijk op niveau 
0. Niveau 1 zijn blootgesteld aan verschillende materialen en 
technieken van de Griekse en Romeinse wereld.
Niveaus 0 en 1 – Vleugels Denon en Sully

Italiaanse en Etruskische antiquiteiten (900 v. J.C. – 200 v. J.C.)
Sculpturen, vazen, sarcofagen, wapens, ornamenten, meubilair 
voornamelijk uit graven illustreren de beschavingen die 
voorafgegaan van de Romeinen op grond van het huidige Italië 
tijdens het 1e millennium voor Christus.
Niveau 0 – Vleugel Denon

Buitenland

MUSÉE DU LOUVRE

11

Foto: Marika Delaux, Redactie: Casper Philips



13

Kunsten uit het Midden-Oosten en uit Egypte (30 v. J.C. – 1800 n. 
J.C.)
Mozaïeken, reconstructies van decoraties van kerken, portretten 
geschilderd, terracotta en kostbare voorwerpen te ontdekken van 
de kunsten van het oostelijke deel van de Middellandse Zee uit de 
Romeinse tijden naar de verovering van de Islam. De kunst van de 
christelijke gemeenschappen van Egypte of Soedan zijn onderdeel 
van deze continuïteit aan de middeleeuwse en moderne periodes.
Niveaus -2 en -1 – Vleugel Denon

Islamitische kunsten (700 – 1800)
In chronologische volgorde gepresenteerd, van de stichting van de 
Islam in de 18de eeuw, keramiek, miniaturen, glaswerk, 
houtsnijwerk, tapijten, ceremoniële wapens, getuigen van de 
pracht van een beschaving die een geografisch gebied dat zich 
uitstrekt van Spanje tot India.
Niveau -2 en -1 – Vleugel Denon

Sculpturen / Frankrijk (500 – 1850)
Rond Marly en Puget cursussen waar de beelden buiten de 17e tot 
de 19e eeuw een chronologische pad, variërend van de 
Middeleeuwen tot de romantiek, om te ontdekken de grote 
Franse beeldhouwers, zoals Stud, Coustou, Pigalle, Houdon of 
Barye worden geplaatst.
Niveaus -1 en 0 – Vleugel Richelieu

Sculpturen / Europa (500 – 1850)
De Europese beeldhouwkunst wordt gepresenteerd door 
geografische thuis. Een kamer is gewijd aan de Spaanse 
beeldhouwkunst, Italië en Noord-Europese landen onderwerpen 
aan een chronologische tour op twee niveaus. Wij kunnen 
genieten van werken van Gregor Erardt, Donatello, Michelangelo, 
Bernini, Canova...
Niveaus -1 en 0 – Vleugel Denon

12



Schilderijen / Frankrijk (1350 – 1850)
Chronologisch gepresenteerd, is deze Franse schilderijencollectie, 
de meest uitgebreide in de wereld, te bewonderen van de werken 
van Poussin, Georges de La Tour, Watteau, Fragonard, Ingres, 
Corot... De grote formaten van de 19e eeuw (David, Delacroix...) 
worden gepresenteerd aan niveau 1 van vleugel Denon.
Niveau 2 – Vleugel Richelieu / Niveau 1 – Vleugel Denon / 
Niveau 2 – Vleugel Sully

Schilderijen / Noord-Europa (1350 – 1850)
De Noord-Europese schilderkunst wordt chronologisch en door 
artistieke home gepresenteerd en door artistieke home: 
Vlaanderen, Duitsland, Nederland, enz. We ontdekken de 
meesterwerken zoals de Van Eyck, Brueghel, Rubens, Van Dyck, 
Rembrandt, Vermeer...
Niveau 2 – Vleugel Richelieu

Schilderijen / Italië (1250 – 1800)
Blootgesteld in de Salon Carré, Grand Hall en aangrenzende 
kamers, wordt de collectie van Italiaanse schilderkunst, een van 
de mooiste in de wereld, chronologisch en door artistieke thuis 
gepresenteerd. We ontdekken de meesterwerken van Fra
Angelico, Botticelli, Leonardo da Vinci, Raphael, Titiaan, 
Caravaggio...
Niveau 1 – Vleugel Denon

Schilderijen / Spanje (1400 – 1850)
In een kamer met grote formaten, rond de collectie van een wordt 
chronologisch gepresenteerd van de 15e tot de 19e eeuw in kleine 
aanpalende kantoren. Men ontdekt bekende artiesten als El 
Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo, Goya.
Niveau 1 – Vleugel Denon
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Schilderijen / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten (1550 –
1850)
De collectie van de Britse en Amerikaanse schilderijen van het 
Louvre bestaat hoofdzakelijk uit portretten en landschappen. Er 
zijn werken van kunstenaars zoals Gainsborough, West, Raeburn, 
Lawrence, Turner en Constable.
Niveau 1 – Vleugel Denon

Decoratieve kunsten / Europa (500 – 1850)
Van de Middeleeuwen tot de jaren 1850, door de rode draad in 
chronologische volgorde, de gepresenteerde objecten getuige te 
zijn van de virtuositeit van de kunsten, gestimuleerd door de 
koninklijke opdracht: kostbare objecten, sieraden, wapens, 
tapijten, glaswerk, keramiek, geschilderd email, bronzen beelden, 
edelstenen en Diamanten van de Kroon, zilverwerk, meubelen, 
reconstructies van interieurs.
Niveau 1 – Vleugels Richelieu, Sully en Denon

Tekeningen, gravures en prenten / Europa (1350 – 1850)
Deze collectie, die de rijkste in de wereld is, wordt gepresenteerd 
door werkkapitaal vanwege zijn kwetsbaarheid in het licht. 
Tijdelijke tentoonstellingen kunnen genieten van tekeningen, 
gravures, prenten, pastels, aquarellen, miniaturen, manuscripten 
van de beroemdste kunstenaars Europeanen.
Niveau -1 – Vleugel Sully (rotonde Sully)

Kunst in Afrika, Azië, Oceanië en Amerika (700 v. J.C. – 1900 n. 
J.C.)
Deze inzameling van 100 topstukken uit het Museum van de 
Branlykade wordt geografisch gepresenteerd. U kunt genieten van 
de meesterwerken van verschillende extra Europese 
beschavingen: pre-Columbiaans Amerika, Afrika, Zuidoost-Azië en 
Oceanië.
Niveau 0 – Vleugel Denon
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Le pavillon de l’Horloge: Het Louvre ontdekken
Deze inleiding tot het bezoek aan staat je toe om het paleis van 
het Louvre en de collecties te ontdekken. De cursus toont de 
transformatie van het paleis een museum rond het middeleeuwse 
kasteel, vervolgens op niveau 1, de diversiteit van de collecties 
door middel van een selectie van werken. Niveau 2 is gewijd aan 
Nieuws van het Museum. Deze reis van ontdekking van het Louvre 
Museum draagt de naam van HKH Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan, oprichter van de Verenigde Arabische Emiraten, als 
erkenning van het uitzonderlijke patronaat betaald naar het 
Louvre door de Verenigde Arabische Emiraten te sturen.
Niveaus -1, 1 en 2 – Vleugel Sully

De kleine galerij
Kom leren om te werken te bekijken, het begrijpen van de 
technieken en de onderwerpen uit de kunstgeschiedenis. Elk jaar 
een nieuw thema wordt onderzocht voor de ontdekking van het 
hele museum.

Tot in juli 2018 << het theater van de macht >>.
Niveau -1 – Vleugel Richelieu



Sport

ROLLAND GARROS

Foto: Sabrine el Alami, Redactie: Gilles de Kock

Roland Garros (ook wel de Open Franse Tenniskampioenschappen, 
oftewel French Open) is een jaarlijks terugkerend 
grandslamtennistoernooi, dat eind mei gehouden wordt in het Stade 
Roland-Garros, vlak bij de Porte d'Auteuil te Parijs.
Het toernooi staat onder auspiciën van de FFT (de Franse 
Tennisfederatie) en de ITF (de Internationale Tennisfederatie). De Franse 
spellingregels schrijven voor dat een koppelteken tussen de voor- en 
achternaam wordt gevoegd in plaats- of evenementsnamen die naar 
een persoon genoemd zijn. Daarom worden de naam van het stadion en 
het toernooi, anders dan de naam van de vliegenier zelf, gespeld als 
Roland-Garros.
Gewoonlijk is vrijwel de hele mondiale tennistop op dit toernooi 
vertegenwoordigd.

Belgische en Nederlandse zeges
De Belgische Justine Henin won het toernooi vier keer, in 2003, 2005, 
2006 en 2007 maar in 1948 was de eerste Belgische winst voor de Brugse 
Nelly Landry. De Nederlandse Marjolein Buis won het toernooi bij het 
rolstoel-enkelspel in 2016.
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Records

Meeste enkelspeltitels

Mannen:

Rafael Nadal - 10 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 en 2017)

Vrouwen:

Chris Evert - 7 (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 en 1986)

Winnaars

Mannen: Vrouwen:
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Trivia
Het was de gehele periode van het toernooi in 2016 slecht weer in Parijs, 
waardoor het speelschema flink in de war werd gebracht – in de tweede 
week lag het toernooi op 30 en 31 mei twee dagen praktisch stil door de 
aanhoudende regen. Op 30 mei regende het de hele dag, zodat er niet 
gespeeld kon worden en ook op 31 mei moesten bijna alle partijen 
geschrapt worden omdat het ook toen bijna de hele dag regende, er kon 
maar twee en een half uur gespeeld worden.

18



SHIRAZ

Toerisme

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

Shiraz is één van de oudste steden van Iran en is de hoofdstad van de 
provincie Fars. De bijnaam van deze stad is “de stad van rozen en 
nachtegalen” en heeft 1,2 miljoen inwoners. Shiraz is een stad vol 
bezienswaardigheden en met mooie en leuke bazaars, heerlijke 
theehuisjes en restaurantjes.

De 13 leukste dingen die je gedaan moet hebben in Shiraz
1. Waan jezelf in een waar duizend en één nacht sprookje in 

de Masjed-e Nasir al Molk moskee. Het beste tijdstip om deze 
moskee te bezoeken is om 07:00 uur ’s ochtends en dan kun je 
een uniek schouwspel van licht ervaren.

2. Beleef de Perzische cultuur in de meest pure vorm bij de Tombe of 
Hafez. Iraniërs zijn gek op poëzie én gek op de dichter Hafez. Een 
bezoek aan deze graftombe is indrukwekkend.

3. Dompel jezelf onder in de prachtige kitsch moskee Aramgah-e 
Shah-e Cheragh. Je kijkt je ogen uit en kitscheriger dan dit wordt 
het niet in Iran.

19



4. Ga shoppen in de Bazar-e Vakil. Tip: koop het “rode goud” 
saffraan. Goedkoop en leuk om thuis te gebruiken tijdens het 
koken!

5. Relax in de tuin van de hemel: Bagh-e Eram. Even rust en afkoelen 
in één van de mooiste botanische tuinen van Iran.

6. Ga terug in de tijd en bezoek de oude Perzische 
hoofdstad Persepolis. Waan jezelf een prins en prinses uit het 
oude Perzië!

20



7. Laat je verassen door de Arg-e Karim Khan citadel. Mooi van 
buiten en het is ’s avonds een ontmoetingsplek voor Iraniërs die 
hier iedere avond picknicken.

8. Neem plaats op een bankje en kijk je ogen uit op het Shahrdari
plein. Even stilzitten en om je heen kijken is op dit plein is super 
leuk.

9. Bezoek de Masjed-e Vakil moskee. Ook deze moskee is wederom 
erg mooi en een bezoek waard.

10. Overal ter wereld zijn tegenwoordig straten overdekt met 
paraplu’s en ook Shiraz heeft het. Altijd leuk om even te bekijken. 
Je vindt deze straat op de Goldmarket vlakbij de moskee Aramgah-
e Shah-e Cheragh.
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11. Verdwaal in de wirwar van straatjes. Shiraz is een leuke stad en 
even zonder doel rondlopen is een leuke ervaring!

12. Ga in gesprek met de bevolking. De mensen zijn in Shiraz zijn heel 
vriendelijk en gezellig.

13. Eet het traditionele ijsje uit Shiraz met een soort bevroren mie 
erin. Het is super lekker!
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WAAR KOMEN WE VANDAAN?

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Pouya Varzideh

Sporen in ons DNA vertellen hoe onze, verre voorouders zich over de 
aarde hebben verspreid.

Ons levensverhaal begint in Afrika met een groepje jagers-verzamelaars. 
Het eindigt tweehonderdduizend jaar later, met zesenhalf miljard nazaten 
verspreid over de aarde, levend in oorlog of vrede, gelovend in God, 
Allah, Boeddha en duizend andere goden. Van sommigen wordt het 
gelaat verlicht door het schijnsel van kampvuren, van anderen door de 
flikkering van computerschermen.
Overleven, migratie, isolement en verovering staan centraal in het 
verhaal, dat zich voor het overgrote deel in de schriftloze prehistorie 
afspeelt. Er zijn daardoor veel vragen onbeantwoord. Wie waren die 
eerste mensen in Afrika? Wat dreef een deel van hun nazaten er vijftig-
tot tachtigduizend jaar geleden toe hun continent te verlaten en zich 
vervolgens snel over Eurazië te verspreiden? Vermengden ze zich daar nu 
wel of niet met de andere mensachtigen, Homo erectus of 
Neanderthaler? En wanneer vestigden de eerste mensen zich in Noord-
en Zuid Amerika en ho belandden ze daar? In hoeverre hebben klimaat-
en geografische omstandigheden een rol gespeeld in onze ontwikkeling? 
Kortom: Waar komen we vandaan en hoe zijn we geworden wie we zijn?

De geïsoleerd levende Onge-stam op de Andamanen, een Indiase 
eilandengroep in de Andamanse Zee, stamt af van een oeroud 
pygmeevolk en telt nog minder dan honderd leden. Hun DNA bevat 
belangrijke informatie die mogelijk een leven oud mysterie kan helpen 
oplossen: de oorsprong van de mens.
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Afrika
De San, ook vandaag de dag een volk van jager-verzamelaars, spreekt een 
gecompliceerde kliktaal, een aanwijzing over hun prehistorische afkomst. 
Er bestaat geen ander volk met andere genetische merkers in zijn DNA.

De genetische code van de mens, het genoom, is bij iedereen voor 99,8 
procent gelijk. De resterende 0,2 procent bevat de genetische informatie 
die de verschillen tussen inviduele mensen verklaren, zoals de kleur van 
de huid of de ogen of de kans op bepaalde ziekten, maar ook bevat die 
0,2 procent stukjes DNA zonder duidelijke functie. Af en toe gebeurt het 
dat er in een van deze stukjes een willekeurige, onschadelijke mutatie 
plaatsvindt, die vervolgens wordt doorgegeven aan alle afstammelingen 
van de betreffende persoon. Op basis van dergelijke doorgegeven 
mutaties in het niet-functionele deel van het DNA kunnen genetici 
concluderen dat twee mensen dezelfde voorouder moeten hebben.
Wie verschillende DNA-gebieden van een groot aantal bevolkingsgroepen 
bestudeert, kan de relatie tussen deze groepen reconstrueren. Zo ga je in 
feite terug in de tijd, naar de oorsprong van de mens, dat wil zeggen onze 
gezamenlijke voorouders in Afrika. Maar zo eenvoudig als het misschien 
klinkt, is het niet. De minieme mutaties die voor genetici zo belangrijk 
zijn, vervagen telkens grotendeels als het DNA van twee mensen wordt 
gecombineerd en er een nieuwe mens ontstaat. Op slechts een paar 
plekken in het DNA blijven de mutaties zichtbaar. Een van die plekken is 
het mitochondriaal DNA, dat de moeder doorgeeft aan haar kinderen. 
Een andere in het Y-chromosoom, dat de vader doorgeeft aan zijn zonen 
en het mannelijke geslacht bepaalt.



De opeenstapelende mutaties in het mitochondriaal DNA en, voor 
mannen, het Y-chromosoom geven niet de hele voorouderlijke 
geschiedenis van een persoon prijs. Het zijn slechts twee draadjes in een 
enorm wandkleed van mensen die ooit hebben bijgedragen aan het 
complete genoom van iemand. Maar door het mitochondriaal DNA en de 
Y-chromosomen van verschillende populaties met elkaar te vergelijken, 
kunnen genetici zich wel een globaal beeld vormen van de mate waarin 
groepen met elkaar verwant zijn. En omdat de zichtbare mutaties zich 
met regelmatige tussenpozen voordoen, kunnen ze vaststellen op welk 
moment twee volken zich hebben gesplitst. Door deze vertakkingspunten 
vervolgens te traceren, hebben wetenschappers een eerste schets 
kunnen maken van de atlas van de menselijke migratie, vanaf het 
moment dat de eerste Homo sapiens Afrika verliet.
Maar de atlas vertoont tal van lege plekken.
Veel vragen over het migratiegedrag van onze voorouders zijn nog 
onbeantwoord.
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Mongolië
Miljoenen Centraal-Aziatische mannen stammen af van één man die 
ongeveer duizend jaar geleden leefde, heeft DNA-studie aangetoond. 
Geneticus Spencer Wells heeft een vermoeden wie die ene man is: Djingiz
Chan.

De beste manier om onze kennis uit te breiden is om monsters af te 
nemen van zoveel mogelijk relatief onvermengde bevolkingsgroepen uit 
afgelegen streken. Begin jaren negentig wilde de vooruitstrevende 
populatiegeneticus Luca Cavalli-Sforza van de Stanford University daarom 
een uitgebreide databank opzetten met DNA-gegevens van inheemse 
volken uit de hele wereld. Volgens de voorstanders van dit Human 
Genome Diversity Project (HGDP) was er haast geboden, omdat veel 
inheemse groepen door honger, ziekte en oorlog met uitsterven werden 
bedreigd en de genetische kenmerken van andere bevolkingsgroepen 
bezig waren te verdwijnen in de smeltkroes van de globalisering.
Cavalli-Sforza was ervan overtuigd dat het onderzoek naar menselijke 
genetische variatie zou kunnen helpen racisme uit te bannen. Maar zijn 
plan stuitte op fel verzet. Cultureel antropologen dat het project de 
genetische verschillen tussen bevolkingsgroepen benadrukte en daarmee 
in de aard juist racistisch was. Sommige inheemse volken weigerden 
bovendien hun bloed af te staan aan het onderzoek, omdat dat mogelijk 
medisch bruikbare, patenteerbare informatie kon opleveren – zoals een 
genvariant waarmee ziekten kunnen worden behandeld – zonder dat daar 
een financiële vergoeding tegenover stond. Anderen vonden het 
heiligschennis dat hun bloed zou worden gebruikt voor het kweken van 
cellijnen, een groep cellen die zich continu blijft delen en wordt gebruikt 
voor verder onderzoek. Helt vervolg van al deze negatieve reacties was 
dat het HGDP te weinig financiële steun ontving om goed van de grond te 
komen.
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In weerwil van de slechte ervaringen van Cavalli-Sforza heeft Stephen 
Wells, die in het verleden postdoctoraal onderzoek verrichte bij de 
Italiaan, de ambitieuze doelen van diens HGDP nu nieuw leven 
ingeblazen, waarbij hij lering heeft getrokken uit de eerder gemaakte 
fouten. Wells had de National Geographic Society aanvankelijk benaderd 
met een voorstel om de verspreiding van de Feniciërs rond de 
Middellandse Zee te achterhalen aan de hand van Y-chromosomen van 
hun nu levende afstammelingen (zie National Geographic oktober 2004). 
Al snel breidde het onderzoek zich evenwel uit naar de hele wereld, mede 
dankzij een donatie van vijf miljoen dollar van de Waitt Family 
Foundation. Deze stichting is het geesteskind van Ted Waitt, 
medeoprichter van computerfirma Gateway. Verder verleent IBM 
technische en financiële steun aan het onderzoek. De computerreus stelt 
onder meer een team van computerbiologen beschikbaar dat de steeds 
complexere gegevens zal trachten te analyseren die het project verwacht 
te genereren.
Het is de bedoeling dat elk van de tien centra bloedmonsters afneemt van 
honderd mensen uit honderd verschillende inheemse populaties. De 
honderdduizend bloedmonsters die dit in totaal zal opleveren moet de 
grootste verzameling in zijn soort worden en de ruggengraat van het 
project vormen. De monsters zullen worden onderzocht in combinatie 
met bestaande linguïstische en archeologische gegevens over de 
migraties van de mens. Ook zullen er onderzoeksresultaten van 
soortgelijke projecten worden opgenomen in deze databank en indien 
mogelijk wordt het DNA van fossielen geanalyseerd.

De genetische sporen van de Navajo’s – een van de inheemse volken in 
Noord-Amerika – gaan terug naar Azië. Vermoedelijk trokken ze zes- tot 
achtduizend jaar geleden via een route langs de kust naar het 
Amerikaanse continent.
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Genetische gegevens

Waar stond de wieg van de mensheid? Wanneer hebben we onze vleugels
uitgeslagen en hoe vervolgens de aarde bevolkt? Lange tijd waren schaars
verspreide botten en artefacten de enige aanwijzingen omtrent de reislust
van onze voorouders. Door het DNA van bestaande volken met elkaar te
vergelijken hebben we de de afgelopen twintig jaar een goed beeld
gekregen van de geschiedenis van de menselijke migratie. We weten nu
vrijwel zeker dat de moderne mens tweehonderdduizend jaar geleden in
Afrika is ontstaan en vijftig- tot tachtigduizend jaar geleden zijn eerste
voorzichtige stapjes buiten het continent zette. In achtervolging van hun
prooi trokken deze pioniers langs kusten, woestijnen en gletsjers en
ontwikkelden ze zich mettertijd tot de mensheid zoals we die nu samen
vormen.

Zijn wij familie van de oorspronkelijke bewoners van Australië, die
duizenden jaren een geïsoleerd bestaan op dit continent leidden?
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1. Kraamkamer Afrika
De anatomisch moderne mens dook 200.000 jaar in Afrika op.
In het Etiopische Dmo Kibisch zijn de oudste fossiele resten van de
moderne mens gevonden. In Qafzeh (Israël) zijn de oudste sporen van de
moderne mens buiten Afrika gevonden, maar deze eerste migratie lijkt
daar te zijn doodgelopen.

2. ‘Out of Africa’ – deel 2
80.000 tot 60.000 jaar later trok een tweede groep weg uit Afrika. Deze
migranten zijn de voorouders van alle niet-Afrikanen en volgens
wetenschappers namen zij de plaats in van de mensachtigen die in Eurazië
leefden. Genetische sporen maken duidelijk dat ze via het Arabisch
Schiereiland naar Azië trokken.

3. Eerste Australiërs
Meer dan 50.000 jaar geleden kwamen de eerste moderne mensen aan in
Australië, zo blijkt uit beenderen en artefacten uit de vindplaatsen
Malakenanja en Lake Mungo. De afstammelingen van deze eerste
bewoners van het eilandcontinent, de aborigines, leefden duizenden jaren
in een genetisch isolement.

4. Eerste Europeanen
De eerste moderne mens die 50.000.8000 jaar geleden in Europa
aankwam, trof daar de Neanderthalers, die er al tienduizenden jaren
leefden, relatief kort daarop, zo’n 30.000 jaar geleden, stierven de
Neanderthalers uit. Nog nooit zijn er Neanderthalersporen aangetroffen in
het DNA van mensen van nu.

5. Trek naar Azië
40.000 jaar geleden trokken de eerste mensen Centraal-Azië binnen,
waar ze zich op de steppen ten noorden van de Himalaya vestigden.
Tegelijkertijd vestigde ze zich over Zuidoost-Azië en China en bereikten ze
Siberië en Japan. Hun genetische sporen lopen daarna vanuit noordelijk
Azië Japan in.

6. In de nieuwe wereld
16.000 tot 25.000 jaar geleden zette Homo sapiens voet op Amerikaanse
bodem, zo blijkt uit DNA-sporen Alaska en Siberië waren toen over land
met elkaar verbonden. De oudste vindplaatsen, in Chili en de VS, dateren
van 19.000 jaar geleden, al beweren sommigen 50.000 jaar oude
merleensporen te hebben ontgaan.
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Genetische geheimen
Hoewel wetenschappers de vroegere migraties globaal in kaart hebben
gebracht, zijn er nog veel vragen onbeantwoord, waarvoor het
Genographic Project een verklaring wil vinden.
De komende vijf jaar zullen teams van genetici in tien centra over de hele
wereld – van Australië tot Brazilië en van Libanon tot Rusland – DNA
monsters van inheemse volken afnemen. In een elfde centrum wordt het
DNA van menselijke fossielen geanalyseerd. Elk centrum concentreert
zich op een aantal hoofdvragen, waarvan we hieronder er enkele noemen.

Noord-Amerika
Dr. Theodore Schurr, University of Pennsylvania, Verenigde Staten
Wanneer arriveerden de eerste mensen in Noord- en Zuid-Amerika? Hoe
hebben die pioniers zich vervolgens over Noord-Amerika verspreid?
In hoeverre zijn er in de genen van de Mexicaans-Amerikaanse volken van
nu nog sporen zichtbaar vin die vroege voorouders, de oorspronkelijke
Amerikanen?

Zuid-Amerika
Dr. Fabricio R. Santos, Universidade Federal de Minas Gerais, Brazilië
Komen de inheemse bewoners van het Andesgebergte oorspronkelijk
uit het Amazonegebied? In welke mate stammen de inwoners van de
steden in Zuid-Amerika nog af van oorspronkelijke bewoners van Amerika?
En in hoeverre bestaat er een verband tussen talen, cultuur en handel in
Zuid- en Midden-Amerika?

West- en Midden-Europa
Dr. Lluis Quintana-Murci (gespecialiseerd in mitochondriaal DNA).
Institut Pasteur, Frankrijk en Dr. Chris Tyler-Smith (gespecialiseerd in
Y-chromosomen).
The Welcome Trust Sanger Institut, Groot-Brittanië
Is er bij moderne Europeanen nog DNA te vinden van de Neanderthalers?
In welke mate zijn de moderne Europeanen directe nazaten van de mensen
uit het Paleolithicum, die 45.000 jaar geleden naar Europa kwamen?
Op welke manier hebben gebeurtenissen in de geschiedenis, zoals de grote
Europese keizerrijken en rondtrekkende legers, zichtbare genetische sporen
achtergelaten? Hoe komt het dat de Basken in genetisch en linguïstisch
opzicht afwijken van andere Europeanen?
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Midden-Oosten/Noord-Afrika
Dr. Pierre A. Zalloua, American University of Beirut Medical Center,
Libanon
Waar komen de huidige inwoners van het Midden-Oosten en Noord-Afrika
vandaan? Hebben de legers die vroeger door het Midden-Oosten trokken,
zoals die van de Romeinen en Alexander de Grote, een genetisch spoor
nagelaten die ook in de huidige bevolkingsgroepen nog waarneembaar is?

Noord-Eurazië
Dr. Elena Balanovska, Russische Academie voor Medische
Wetenschappers, Rusland
Welke oude bevolkingsgroepen hebben Siberië verlaten en welke zijn
achtergebleven? Welke groepen zijn vervolgens verder getrokken om
uiteindelijk in Noord- en Zuid-Amerika te belanden?
Vormde het Kaukasusgebergte een brug of juist een barrière tussen Europa
en Azië? Wat is het verband tussen de opvallend grote linguïstische
diversiteit en de genetische diversiteit in de Kaukasus?

Australië/Grote Oceaan
Dr. John Mitchell, La Trobe University, Australië
Hoe oud zijn de oudste nederzettingen in Australië en Nieuw-Guinea?
Hoeveel overeenkomsten vertonen de verschillende stammen in Australië?
Hoe hebben de voorouders van de Maori’s Nieuw-Zeeland bereikt? En waar
kwamen ze precies vandaan?

Oost- en Zuidoost Azië
Dr. Li Jin, Fudan-universiteit, China
Welke omvangrijke migraties hebben geleid tot de kolonisatie van Zuid- en
Zuidoost-Azië? Wat is de oorzaak van de genetische noord- zuid-scheidslijn
zoals die bestaat tussen de verschillende inheemse bevolkingsgroepen van
Oost-Azië? Zijn vroegere zeevaarders de Grote Oceaan van Azië naar
Zuid-Amerika overgestoken? Zo ja, waar zijn ze aan boord gegaan? Langs
welke weg hebben de eerste mensen Taiwan, Japan en Korea bereikt?
En wanneer was dat precies?
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India
Dr. Ramasamy Pitchappan, Madoral Kamaraj University, Tamil Nachi
Welke invloed heeft het kastenstelsel in India op de genetische patronen
gehad? Zijn de voorouders van de huidige bewoners van de geïsoleerde
Andamaneilanden langgeleden vanuit Afrika geëmigreerd? Klopt het dat er
3500 jaar geleden massaal Indo-Europeanen van de steppen in Azië naar
India getrokken?

Afrika bezuiden de Sahara
Dr. Himla Soodyall, National Health Laboratory Service, Zuid-Afrika
Welke Afrikaanse volken hebben de oudste voorouders? Zijn er vroegere
migranten teruggekeerd naar Afrika? Van welke specifieke stammen of
bevolkingsgroepen stammen de zwarte Amerikanen af?

Oud DNA
Dr. Alan Cooper, University of Adelaide, Australië
Kan het DNA van fossiele resten ons een duidelijker beeld verschaffen van
de manier waarop de vroege mensen Afrika ooit hebben verlaten, hoe ze
langs de Indische Oceaan zijn getrokken en hoe ze van Azië naar Noord- en
Zuid-Amerika zijn gegaan?



QUIZZTIME

Spelletjes

1. Wat is het antwoord 
van: 38% van 278?

a. 105,24
b. 105,44
c. 105,64

3. Hoeveel staten  
zitten er in de
Verenigde Staten?

a. 40
b. 50
c. 60

2. Wat is de hoofdstad
van Denemarken?

a. Kopenhagen
b. Oslo
c. Stockholm

4. Wat voor
staatsvorm is
Frankrijk?

a.    Eenheidsstaat
b.    Koninkrijk
c.     Federatie

5. Wat is het
antwoord van:
204:6?

a. 18
b. 25
c.    34

6. Wat is de naam van
de huidige Franse
president?

a. Nicolas Sarkozy
b. Emmanuel Macron
c. François Hollande

De antwoorden vind je op pagina 39.

34



ARTIEST VAN DE KEER

Amusement

Namen (voluit): Karin Bloemen
Geboortedatum: dinsdag 28 juni 1960
Geboorteplaats: Alkmaar (Noord-Holland)

Heb je nog broers en-/of zussen?: Nee, niet meer. Ik had twee zussen 
maar die zijn alle twee overleden.

Sinds wanneer zing je?
Ik zing sinds 1999.

Wat is de titel van je allereerste singel?
Het dorp.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit?
1999.

Heb je kinderen?
Ja, ik heb twee dochters.
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MILIEUVERONTREINIGING

Natuurkunde

Milieuverontreiniging of -vervuiling is aantasting van het milieu door
menselijke activiteiten. Het gaat hierbij niet alleen om chemische
verbindingen, maar ook om geluid, licht, straling en dergelijke. Deze zaken
kunnen zowel natuurlijk zijn, zoals koolstofdioxide en fosfaat, als
onnatuurlijk, zoals plastics en door de mens gemaakte isotopen.
Er wordt gesproken van verontreiniging als de concentratie van de stof of
de intensiteit van het verschijnsel aanzienlijk boven het normale niveau
ligt. Milieuverontreiniging kan een gevaar vormen voor de mens (onder
meer voor zijn gezondheid en de welvaart) en voor de natuur (onder
meer de biodiversiteit).
Bescherming van het milieu geschiedt onder meer door milieuwetgeving. 
De milieubeweging vraagt aandacht voor milieuverontreiniging.

Welke soorten vervuilingen zijn er?
• Bodemvervuiling
• Luchtvervuiling
• Watervervuiling

Wie hebben er mee te maken?
Iedereen heeft last van milieuvervuiling, zoals:

• Burgers (zij veroorzaken de vervuiling, maar hebben er ook veel last van.
Als de ozonlaag kapot gaat dan komen de schadelijke straling van de zon
op aarde terecht.
Ook ontstaat er zure regen, waardoor de planten en bomen dood gaan).

• Overheid (zij moeten er voor zorgen dat de vervuiling zich niet nog verder
uitbreidt en er proberen een oplossing voor te zoeken).

• Alle andere landen in de wereld (de vervuiling stopt niet bij de grenzen.
Als er in Nederland veel vervuiling is, gaat dat ook naar de buurlanden
van Nederland).

Waarom is milieuvervuiling een maatschappelijk probleem?
Milieuvervuiling is een maatschappelijk probleem, omdat:

• Er veel mensen bij betrokken zijn.
• De overheid er mee te maken beeft.
• Iedereen heeft er een andere mening over.
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Welke normen en waarden vinden mensen belangrijk?

• Er zijn veel normen en waarden die horen bij milieuvervuiling.
• Enkele daarvan zijn dat je bijvoorbeeld geen blikjes, pakjes of 

snoeppapiertjes op straat mag gooien.
• Ook mogen er geen andere apparaten of dingen op straat of in de berm 

gegooid worden.
• Apparaten moeten naar een stortplaats of recyclingbedrijf gebracht 

worden, om dit aantrekkelijker te maken geven sommige bedrijven zelfs 
geld voor oude apparaten die je inlevert.

• Ook komen er steeds meer regels voor grote bedrijven.
• De laatste jaren worden er allerlei zuiveringsinstallaties is fabrieken 

gebouwd.
• Zo wordt er voor gezorgd dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen in het 

milieu komen.
• Er zijn veel wetten die vervuiling verbieden of die verplichten tot 

vermindering van vervuiling.
• Er bestaat bijvoorbeeld een milieupolitie die probeert overtreders op te 

sporen.
• Toch moet er nog heel veel gebeuren om de lucht schoner te maken.
• Dat kan bijvoorbeeld door energie besparing.
• Dan worden er minder brandstoffen gebruikt en dus is er minder uitstoot 

van schadelijke stoffen.
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Welke belangen hebben de betrokkenen?
De belangen van de betrokkenen (overheid, burgers, alle landen in de
wereld) zijn dat de aarde blijft bestaan.
Iedereen wil dat de aarde niet kapot gaat aan de gevolgen van
milieuvervuiling, dus daarom moet iedereen uitkijken wat je met het afval 
doet.
Het afval moet je gescheiden inleveren, glas bij glas, papier bij papier, en 
zo verder.

Onze belangen zijn dat het afval gescheiden wordt ingeleverd en dat er
weinig luchtvervuiling is door de industrie.
Als er luchtvervuiling is moet de rook eerst gereinigd worden om de
giftige stoffen er uit te halen en na het reinigen mag je de gereinigde rook
in de lucht blazen.

De betrokkenen kunnen oplossingen bedenken om milieuvervuiling zo 
veel mogelijk tegen te gaan.
Ook kan de overheid subsidies uitreiken aan bedrijven die
milieuvriendelijk producten produceren.

Wat kan de overheid aan het probleem doen?
De overheid is er bij betrokken omdat de overheid regels kan maken en
ook subsidies uitkeren aan bedrijven die milieuvriendelijk aan het werk
zijn, zoals: Greenpeace, WNF en Milieudefensie.
De regels die de overheid maakt moeten ze ook controleren om te kijken 
of iedereen wel milieuvriendelijk werkt.
De overheid kan de milieuvervuiling zo veel mogelijk tegen gaan door
regels te bedenken en uitvoeren.

Enkele van die regels zijn:
• De uitstoot van ammoniak door de koemest beperken.
• Filters in schoorstenen bouwen om de uitstoot van giftige gassen tegen 

te gaan.
• Het openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor mensen die heel 

vaak reizen met een auto.
• Uitlaten van auto?s filtreren, zodat alleen schoon rook uitkomt.
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ANTWOORDEN QUIZZTIME

Spelletjes

1. Wat is het antwoord 
van: 38% van 278?

a. 105,24
b. 105,44
c. 105,64

3. Hoeveel staten  
zitten er in de
Verenigde Staten?

a. 40
b. 50
c. 60

2. Wat is de hoofdstad
van Denemarken?

a. Kopenhagen
b. Oslo
c. Stockholm

4. Wat voor
staatsvorm is
Frankrijk?

a.    Eenheidsstaat
b.    Koninkrijk
c.     Federatie

5. Wat is het
antwoord van:
204:6?

a. 18
b. 25
c.    34

6. Wat is de naam van
de huidige Franse
president?

a. Nicolas Sarkozy
b. Emmanuel Macron
c. François Hollande
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1. C

2. A

3. B

4. A

5. C

6. B

Antwoorden:







Strips
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