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Zon

Wat zit ik hier op deze stoel en achter de 
gordijnen, wil ik wel werken maar ik mag op deze 
magnifieke dag de zon toch niet voor noppes laten 
schijnen.
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NIEUW ONDERZOEK: HOE SCHADELIJK IS PLASTIC VOOR ONZE GEZONDHEID?

Milieu

Het plasticprobleem gaat verder dan onze omgeving en de natuur: 
microplastics beïnvloeden mogelijk ook onze gezondheid, blijkt uit 
nieuwe onderzoeksresultaten.

Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar de invloed van plastic 
op het menselijk lichaam. Wat ook uit wetenschappelijke onderzoeken 
blijkt, is dat iedereen plastic in zijn lichaam heeft.

Tijdens de eerste Plastic Health Summit, georganiseerd door de Plastic 
Soup Foundation, presenteerden onderzoekers van over de hele wereld 
hun eerste resultaten. Zo zijn microplastics, gevoerd aan een zwangere 
muis, zelfs in de foetus terug te vinden. Ook is er bij bloed duidelijk te 
zien dat immuuncellen de plasticdeeltjes aanvallen, maar deze niet altijd 
kunnen verwerken, waardoor de cellen afsterven.

Foto: Sabrine el Alami, Benjamin Varzideh
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Plastic in menselijk bloed
Jo Royle, zeilster, activiste en managing director van Common Seas, doet 
sinds 2018 onder andere onderzoek naar de aanwezigheid van plastic in 
menselijk bloed. “We weten nog best weinig over wat deze minuscule 
plastic deeltjes voor effecten met zich meebrengen.

“Door dat in kaart te brengen kunnen we de problemen in elk gebied 
gericht aanpakken. We merkten dat veel landen snel een verbod op 
bepaalde plastic items legden, terwijl het best zo kan zijn dat dat 
specifieke item helemaal niet het grootste probleem van dat land is. We 
willen een toolkit gebaseerd op bewijs opstellen, waarmee de overheden 
gemakkelijker een strategisch plan kunnen maken.”

Meeliften tot op grote afstand
Microbioloog Bas van der Zaan werkt aan een onderzoek waarbij een 
heel ander mogelijk gevaar van plastic wordt belicht. “We weten dat 
micro-organismen zich graag hechten aan materialen, bijvoorbeeld plastic 
of een natuurlijk materiaal als hout of bladeren. Dat is eigenlijk een bron 
naar het milieu toe, dus zou een plek zijn waar je kunt interfereren en 
plastics uit het water kunt halen.

“Er zijn al bacteriën gevonden die pet-plastic kunnen verwerken, maar 
het zou mooi zijn als we deze ook voor andere soorten plastic kunnen 
vinden”. De precieze invloed van plastic op onze gezondheid is een 
compleet nieuw onderzoeksgebied. Tijdens de Plastic Health Summit
werden de eerste onderzoeksresultaten op dit gebied gepubliceerd, met 
als welkome nuance.
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KING JOHN’S CASTLE

Foto: Marika Delaux, Redactie: Robin Buitenhek

Vroege Gaelische Samenleving
Ons verhaal begint in de vroege middeleeuwen Ierland rond de 6e eeuw.
De historische visie Is dat Ierland een wilde en onhandelbare plaats was.
Ambachtslieden creëerden mooie en ongelooflijk ingewikkelde artikelen
en kloosters waren vol grote denkers en theologen.
Ierland werd gehouden in de hoogste achting in heel Europa en werd
bestuurd door een ongelooflijk geavanceerd rechtssysteem, die bekend
stonden als de Brehon Wetten.

De Noormannen in Limerick
Zij namen de lokale gewoonten en taal en trouwde in invloedrijke families.
Zij erkenden het belang van Limerick en de rivier de Shannon van waar ze
grote delen van het land konden controleren.

Veranderingen en Conflicten gedurende De Reformatie
De Reformatie van de 16e eeuw wilden de kerk in heel Europa hervormen.
In Engeland betekende dat Hendrik VIII afstand van de katholieke kerk
moest breken om een deel te wijten aan de pausen die weigerden om hem
een scheiding te verlenen. Deze religieuze en politieke spanningen
veroorzaakten gevoel van ziek zijn in de richting van Engelse regel in
Ierland.

De belegering van Limerick in 1642
De voortdurende vervolging van katholieken leidde tot wijdverspreide
geweld in Ierland in de 17e eeuw. Deze opstand had in 1642 Limerick
bereikt. De eerste grote belegering van King John's Castle.
Degenen die in het kasteel teruggetrokken werden, werden gepropt in
geïmproviseerde onderkomens en had weinig eten of drinken.
Door alle rekeningen werd het een levende nachtmerrie.
De belegeraars groeven een reeks van tunnels in een poging om
verdediging van het kasteel naar beneden te brengen.

De belegering van Limerick in 1651
Voor de duur van een bloedige vier maanden werden de Ierse katholieke
Confederatie de belegerden en het Engelse leger van de belegeraars.
In navolging van zijn overwinning in het Engelse Burgeroorlog, was de
beruchte Oliver Cromwell scherp om de controle te herwinnen in Ierland.

Geschiedenis
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De belegering van Limerick in 1690/1691
Een deel van een groter Europees breed strijd, had de oorlog tussen 
protestantse koning Willem III en de katholieke King James voor de 
Engelse kroon Ierland bereikt. De Wilhelmieten bestonden uit Engelse, 
Schotse, Nederlandse, Deense, Duitse en Franse Huguenot soldaten. Ze 
trokken zich terug in Limerick na hun nederlaag in de slag aan de Boyne in 
1690 en om te beginnen stond sterk tegen William's 25.000 mannen.
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HOE WORDT HAGELSLAG GEMAAKT?

Eten & Drinken

Foto: Chantal Schoumacher, Redactie: Benjamin Varzideh

De belangrijkste ingrediënten, zoals suiker, cacaopoeder, en cacaoboter,
zijn opgeslagen in silo’s en tanks en worden naar de mengers
getransporteerd. Daar worden de precieze hoeveelheden voor de
receptuur gemengd.

Dan ontstaat er deeg. Dit deeg gaat via de lopende band naar de
korrelmolens.
Hier wordt het deeg doorheen geperst en zo ontstaat er een
‘chocolade spaghetti!’ Deze spaghetti wordt gekoeld waarna ze hard en
bros worden. Tijdens het transport in de fabriek breekt het in stukjes.

Bijna klaar! In grote draaiende pannen wordt er suikerwater over de hagel
gesproeid.
Hierdoor krijgen de hagels een mooi glanzend jasje! Alleen de perfecte
hagels mogen blijven.
Voordat de hagels worden verpakt, worden ze door deskundigen getest.
Alleen de allerbeste hagels komen op jouw boterham!

12



WAT IS HET CORONAVIRUS?

Wetenschap

Wereldwijd hebben tienduizenden mensen COVID-19, de ziekte die 
wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Dit is wat je erover 
moet weten.

Coronavirussen behoren tot een grote virusfamilie. Vier soorten daarvan 
zorgen voor relatief onschuldige ziekten als verkoudheid, terwijl andere 
coronavirussen de oorzaak zijn van veel ernstiger aandoeningen als SARS 
en MERS. Coronavirussen zijn zoönotisch, dat wil zeggen dat ze van dieren 
op mensen worden overgebracht.

Eind december 2019 kwamen er meldingen over de uitbraak van een 
nieuw coronavirus op een markt voor wilde dieren in Wuhan in China. 
Het virus werd in verband gebracht met gevallen van longontsteking. 
COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door dit nieuwe coronavirus, 
verspreidde zich binnen enkele weken over het land en begon vervolgens 
aan een opmars in de rest van de wereld. Op 11 maart waren er meer 
dan 118.000 besmettingen gemeld in meer dan 110 landen, met onder 
meer grote uitbraken in Italië, Iran en Zuid-Korea. Wereldwijd stond het 
dodental toen op 4.200. Op dat moment riep de 
Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 uit tot een pandemie.

Op deze afbeelding, die werd gemaakt door de Amerikaanse instantie 
Centers for Disease Control and Prevention, is de structuur van het 
coronavirus in uitvergrote vorm te zien. Let op de uitsteeksels op de 
buitenkant van het virus, die ervoor zorgen dat het lijkt alsof het 
virusdeeltje wordt omringd door een corona of krans wanneer het door 
een elektronenmicroscoop wordt bekeken. Een nieuw coronavirus, 
Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), bleek de 
oorzaak te zijn van een uitbraak van een luchtwegaandoening die voor 
het eerst in 2019 in Wuhan in China werd ontdekt. De ziekte die wordt 
veroorzaakt door het virus wordt COVID-19 genoemd, wat een 
samentrekking is van coronavirus disease 2019.
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GOED GEBIT, GOED LEVEN

Foto: Nina van Ooijen, Redactie: Iza Oosterbosch

Je trouwe viervoeter heeft, net als zijn baasje, elke dag goede
gebitsverzorging nodig. Maar wist je dat vier op de vijf honden ouder
dan drie jaar last heeft van gebitsproblemen? Het goede nieuws is dat je
hier iets aan kunt doen!

Gezondheid
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Geschiedenis

DE UITVINDING VAN HET POTLOOD

Foto: Chantal Schoumacher, Redactie: Thomas Smallenbroek

De ontdekking van grafiet leidde tot de ontwikkeling van de eerste 
potloden, die aan het einde van de 18 eeuw hun huidige vorm kregen.

In 1564 blies een storm een boom omver in het Noord-Engelse 
Borrowdale. Onder de wortels van de omgevallen stam kwam een zwarte, 
zeer harde en glimmende massa tevoorschijn. Lokale herders haalden het 
materiaal uit de grond en merkten dat het uitermate geschikt was om 
hun schapen mee te markeren. Ze hakten de steen in langwerpige 
stukken en omwikkelden die met leer of touw.

Hoewel de toevallige uitvinding van het eerste potlood door een paar 
eenvoudige herders vrijwel zeker is verzonnen, bevat het verhaal een kern 
van waarheid. Zo staat vast dat er rond 1560 een uitzonderlijk rijke 
grafietafzetting werd gevonden in Borrowdale. Aanvankelijk dacht men te 
zijn gestuit op een soort lood, waardoor het materiaal de naam potlood 
of zwart lood meekreeg – in het Latijn heette het lapis plumbarius. Aan 
het einde van de achttiende eeuw werd pas duidelijk dat de substantie 
geen afgeleide was van lood en werd de term ‘grafiet’ bedacht, afkomstig 
van het Griekse woord graphein, dat ‘schrijven’ betekent.

De Engelsen realiseerden zich dat de grafietstaven perfect konden 
worden gebruikt als schrijf- en tekengerei, waardoor het materiaal snel 
aan populariteit won. In 1565 bracht de Zwitserse geleerde Conrad 
Gesner verslag uit van ‘een soort lood dat door sommige Engelsen 
antimonium werd genoemd’, en dat het werd gebruikt om mee te 
schrijven. Het zwarte lood verspreidde zich snel door heel Europa. Het 
was sterk, schoon en handzaam, en daardoor een ideaal middel om mee 
te schrijven op papier, zeker omdat fouten konden worden gecorrigeerd 
met een ‘gum’ van broodkruimels. Aan het begin van de zeventiende 
eeuw werd grafiet al veel verkocht in de straten van Londen en ontstond 
er een steeds grotere vraag op het continent.

Het schrijfgerei dat Gesner
beschreef in 1565.

Het oudst bewaarde potlood 
uit de 17e eeuw.
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Timmerlieden en chemici
Toch moest de vertaalslag van grondstof, in de vorm van grafiet, naar 
schrijf- of tekeninstrument nog worden gemaakt. Al in 1565 beschreef 
Gesner een voorwerp dat bestond uit een houten handvat waaraan een 
punt van grafiet was bevestigd, maar al snel begon men te zoeken naar 
een methode om het grafiet beter in het houten omhulsel te 
integreren. De oudst bekende modellen dateren uit de zeventiende eeuw 
en bestonden uit een vierkante houten plankje met een groef waarin een 
rechthoekige grafietstaaf was ingebed. Om te besparen op het dure 
Engelse materiaal werden de staven al snel tot dunne platen verwerkt, 
een techniek die werd ontwikkeld in verschillende delen van Europa door 
ambachtelijke timmerlieden die halverwege de 17de eeuw een 
beginnende industrie hadden gecreëerd. Zo startte de Neurenbergse
potlodenmaker Friedrich Staedtler in 1662 een onderneming die de 
voorloper zou worden van het bekende gelijknamige merk dat nog steeds 
bestaat.

Wat de potlodenindustrie pas echt deed exploderen, was de ontdekking 
van een alternatief voor het Engelse grafiet. Na een aantal eerdere 
pogingen in de loop van de zeventiende eeuw, vond de Franse chemicus 
Nicolas-Jacques Conté in 1795 een revolutionair proces uit. Hij 
vermengde grafietpoeder met klei en water, goot de natte pasta in een 
smalle rechthoekige mal, liet het drogen tot een smalle staaf en bakte die 
vervolgens op hoge temperatuur in een oven. Het resultaat was een 
materiaal dat nog bruikbaarder was dan het grafiet uit Borrowdale. Conté 
ontdekte ook dat hij, door te variëren met de kleiverhouding in het 
mengsel, de hardheid en porositeit van de potloden kon beïnvloeden. Zijn 
methode is later geperfectioneerd door de Oostenrijker Franz Hardtmuth
en de Amerikaan William Munroe tot het potlood zoals we het vandaag 
de dag gebruiken.

Portret van Nicolas-Jacques 
Conté uit de 19e eeuw.
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DE AXENROOS

Wetenschap

De Axenroos is een methode om de interactie en communicatie tussen 
volwassenen of kinderen te typeren. Het idee is gebaseerd op het boek 
“De Stad van Axen” van psycholoog Ferdinand Cuvelier. In België werken 
veel basisscholen met de axenroos.
Voor volwassenen werken wij met de schilden van de innerlijke familie. 
Voor kinderen is het typeren van innerlijke jongetjes en meisjes vaak niet 
prettig. Een meisje dat hoort over haar innerlijke jongetje kan boos 
worden, want jongetjes zijn stom. Vandaar dat we met kinderen liever 
werken met de dieren van de Axenroos.
Voor kinderen kan het heel verhelderend zijn om gedrag aan een dier toe 
te wijzen en te zien welke dieren ze nog meer in kunnen zetten. Elke 
eigenschap wordt gesymboliseerd door een dier en elk dier kan zowel 
slechtgemutst als goedgemutst gedrag vertonen.
De kracht van de axenroos ligt in de eenvoud en de veelzijdigheid.

Pesten voorkomen met de Axenroos
De Axenroos is ook een bruikbaar hulpmiddel wanneer het misloopt op 
school, bij pesten bijvoorbeeld. Bij pesten kan je zien in welke ax de 
pester zich bevindt en in welke ax, diegene die gepest wordt. De pester
zal vaak een ‘havik’ zijn, die persoonlijk aanvalt, met kritiek en desnoods 
met geweld. Het kan ook een slechte leeuw zijn die bevelen geeft of een 
uil die informatie achterhoudt. Belangrijk is dat diegene die gepest wordt, 
in een andere ax gaat staan. Dan komt er immers beweging in de 
Axenroos.
Een kind dat zich als een angstige schildpad opstelt, blijft het pestgedrag 
oproepen. Als leerkracht of ouder kan je het kind leren ‘te doen alsof het 
hem of haar niks kan schelen’, zoals een uil, of zijn grenzen meer te 
stellen en van zich af te bijten, zoals een steenbok.
Bij de pester kan je proberen minder te focussen op het negatieve gedrag. 
Dat werkt immers alleen maar meer weerstand in de hand. Door ander 
gedrag positief te bekrachtigen komt het kind terug meer naar het 
‘midden’ van de axenroos en ziet hij beter welke andere axen er nog 
mogelijk zijn.
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De kameel is een volgzaam 
woestijndier.

Hij loopt mee in de karavaan 
en draagt alle lasten.

Een goedgemutste kameel 
wordt gekenmerkt door 
volgen, om raad vragen, 
gehoorzamen en gezond 
nieuwsgierig zijn.

Een slechtgemutste kameel 
wordt gekenmerkt door 
meelopen, nooit initiatief 
nemen, te afhankelijk zijn, te 
onderdanig zijn.

De leeuw is de koning van de 
dieren.

Hij weet altijd raad en wijst de 
weg. Hij neemt de leiding 
stevig in handen.

Een goedgemutste leeuw is 
gericht op leiden, organiseren, 
uitleggen en groep 
bevorderend werken.

Een slechtgemutste leeuw is 
gericht op domineren, 
manipuleren, bevelen en 
autoritair optreden.

Leeuw Kameel
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Bevers leven jarenlang in een 
hecht familieverband.

Bevers bouwen dammen waar 
ook andere dieren gebruik van 
mogen maken. Bevers delen 
bezittingen met anderen.

De goedgemutste bever is 
gericht op zich 
verantwoordelijk voelen, 
zorgen, attent zijn en hulp 
bieden.

Een slechtgemutste bever is 
gericht op alles weggeven, 
iemand overbeschermen, 
teveel verwennen en 
andermans taken uitvoeren.

Een poes vraagt om geaaid te 
worden.

Ze begint te spinnen en te 
ronken als je haar vertroetelt. 
Poezen zijn dankbaar voor wat 
hen wordt aangeboden.

Een goedgemutste poes wordt 
gekenmerkt door dankbaar 
zijn, zorg aanvaarden, genieten 
en iets durven vragen.

Een slechtgemutste poes 
wordt gekenmerkt door te 
afhankelijk zijn, profiteren, 
eigen voordeel voorop stellen 
en dingen opeisen.

Bever Poes
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De pauw laat zijn mooiste 
veren zien.

Hij durft ook de minder fraaie 
achterkant van zijn veren te 
laten zien. Iemand die zich 
gedraagt als een pauw toont 
zichzelf, stapt naar anderen 
toe, neemt contact op en biedt 
zich aan.

Een goedgemutste pauw is 
gericht op talenten 
(h)erkennen, trots zijn, zich 
goed voelen en contact leggen.

Een slechtgemutste pauw is 
gericht op opscheppen, zich 
steeds vooraan willen 
plaatsen, willen opvallen en 
pronken.

Een wasbeer heeft zwart 
omrande oogjes, waardoor het 
lijkt of hij een brilletje draagt 
om beter te kunnen zien. De 
mens die zich gedraagt als een 
wasbeer geeft aandacht aan 
anderen.

Een goedgemutste wasbeer 
wordt gekenmerkt door 
luisteren naar iemand, 
waarderen, empathisch 
handelen en opkijken.

Een slechtgemutste wasbeer 
wordt gekenmerkt door 
dwepen, iemand ophemelen, 
onoprecht waarderen en 
slijmen.

Pauw Wasbeer
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Met zijn scherpe blik spiedt 
de havik van hoog in de lucht 
de omgeving af, speurend naar 
wat lelijk, vals of slecht is. Een 
mens die zich gedraagt als een 
havik, kan aanwijzen wat fout 
loopt en onjuist is. Hij of zij 
heeft een kritische blik.

Een goedgemutste havik is 
gericht op kritisch zijn iets 
onderzoeken, iets in twijfel 
trekken en opkomen voor de 
zwakkere.

Een slechtgemutste havik is 
gericht op agressief zijn, altijd 
kritiek geven, uitdagen en 
roddelen.

Een steenbok zet zich schrap 
op zijn rots: hij laat niemand 
anders toe.

Wie te dichtbij komt, riskeert 
een stevige kopstoot. Een 
mens die zich gedraagt als een 
steenbok, kan zijn terrein 
afbakenen. Hij of zij kan de 
eisen van anderen weerstaan.

Een goedgemutste steenbok 
wordt gekenmerkt door 
assertief zijn, keuzes maken, 
opkomen voor eigen belang en 
zich ergens in kunnen 
vastbijten.

Een slechtgemutste steenbok 
wordt gekenmerkt door altijd 
koppig zijn, egoïstisch zijn, zich 
steeds verzetten en 
tegenspreken.

Havik Steenbok
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Vanonder zijn halfgesloten 
oogleden ziet de uil wel wat er 
onder hem gebeurt, maar hij 
laat het gebeuren. Hij houdt 
zijn snavel toe; zijn geheim 
blijft bewaard. Een mens die 
zich gedraagt als een uil, wil 
soms alleen zijn. Hij of zij blijft 
op afstand. Hij of zij wil niet 
overal aanwezig zijn en vertelt 
weinig over zichzelf.

Een goedgemutste uil is gericht 
op observeren, een geheim 
bewaren, er niet op ingaan en 
filosoferen.

Een slechtgemutste uil is 
gericht op uit de hoogte doen, 
zich afsluiten voor anderen, 
zich nooit laten kennen en zich 
steeds afzijdig houden.

Wanneer hij bang is, verdrietig 
of moe, trekt de schildpad zich 
terug in zijn schild. Hij zegt 
geen ja en geen nee als je hem 
benadert. Kiezen valt hem 
moeilijk. Een mens die zich 
gedraagt als een schildpad, is 
onzeker, twijfelt en weet niet 
wat te doen.

Een goedgemutste schildpad 
wordt gekenmerkt door tot 
rust komen, emoties toelaten, 
fouten toegeven en 
reflecteren.

Een slechtgemutste schildpad 
wordt gekenmerkt door 
negatief denken, zich altijd het 
slachtoffer voelen, niet zichzelf 
kunnen zijn en zich laten 
overdonderen.

Uil Schildpad
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DE LEVENSLOOP VAN ALBERT UDERZO

Geschiedenis

Albert Uderzo

Algemene informatie

Geboren 25 april 1927
Overleden               24 maart 2020
Land Frankrijk
Beroep Stripauteur

Handtekening

Genre Humor
Bekende werken Asterix & Obelix
Uitgeverij(en) Dargaud, Éditions

Albert-René,           
Hachette

Werk

Foto: Marika Delaux, Redactie: Gilles de Kock, Benjamin Varzideh

Biografie
Uderzo werd geboren als kind van Italiaanse immigranten die in 1934 het 
Franse staatsburgerschap verwierven. Hij maakte zichzelf de kunst van 
het striptekenen eigen, met de figuren van Walt Disney als voorbeeld. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij voor de Société parisienne
d'édition. Na de oorlog illustreerde hij romans, en daarnaast begon hij de 
strip Belloy, Le Prince Rollin, en werkte hij voor France Dimanche en 
France Soir.

In 1950 ontmoette hij in Brussel zijn Belgische vakgenoten Victor 
Hubinon, Eddy Paape, Mitacq, en Jean-Michel Charlier. Met de laatste 
werkte hij aan nieuwe avonturen van Belloy, Le Prince Rollin. In hetzelfde 
jaar leerde hij ook de striptekenaar René Goscinny kennen. Dit was het 
begin van een langdurige samenwerking, met Goscinny in de rol 
van scenarist.
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In 1959 werd Uderzo de artistieke directeur van het nieuwe Franse 
striptijdschrift Pilote, waarin hij Asterix tekende (met Goscinny als 
scenarist) en Tanguy en Laverdure (met Charlier). Ondanks het feit van 
het grote succes van Tanguy en Laverdure ging zijn voorkeur uit naar het 
humoristische Asterix, wat de andere reeks ging overvleugelen. Vanaf 
1967 ging hij zich volledig op het tekenen van die reeks toeleggen.

Samen met René Goscinny maakte hij ook de serie Oumpah Pah le Peau-
Rouge (Hoempa Pa), die vanaf 1958 verscheen in het Belgische 
stripweekblad Kuifje, en Jehan Pistolet (Johan Pikbroek).

In 1985 kreeg Uderzo van de Franse staat het ereteken van Ridder in de 
Nationale Orde van Verdienste. In 2013 promoveerde hij tot Officier. Bij 
de Nederlandse lintjesregen van 2006 is Uderzo benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding werd hem 
uitgereikt op dinsdag 6 maart 2007 in de ambtswoning van de 
Nederlandse ambassadeur in Parijs. Naast zijn verdiensten voor de 
stripwereld werd Uderzo gelauwerd wegens zijn betekenis voor het 
historisch en klassiek onderwijs in Nederland, zijn bijdrage aan de 
Europese eenwording en het onderling respect voor andere culturen.

Begin 2009 gaven Albert Uderzo en Anne, de dochter van de in 1977 
overleden Goscinny, te kennen dat zij de groep Hachette Livre de 
toestemming gaven om de Asterix-reeks ook na Uderzo's overlijden voort 
te zetten. De uitgeversgroep verwierf eind 2008, 60% van de aandelen 
van Albert-René. Het is niet bekend of Uderzo ook bepaalde voorwaarden 
gesteld heeft ten aanzien van het karakter van de toekomstige albums.

In januari 2015 publiceerde Uderzo twee tekeningen als blijk van 
medeleven na de aanslag op Charlie Hebdo.

Uderzo stierf op 92-jarige leeftijd aan een hartaanval.
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Kleurenblindheid
Uderzo was kleurenblind. In het begin van zijn loopbaan leverde dat soms
hilarische situaties op als hij bijvoorbeeld een paard groen had ingekleurd.
Het inkleuren deed hij later dan ook niet zelf.

Bibliografie (selectie)
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Geschiedenis & Wetenschap

JAN VAN EYCK, MEESTER VAN DE DETAILS

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Thomas Smallenbroek

Door zijn ongekend realistische weergave van de zichtbare werkelijkheid
genoot de Vlaamse schilder al veel faam in de 15de-eeuwse
Nederlanden. Zijn werk veroorzaakte een ware revolutie in de
kunstgeschiedenis.

Een buitengewone oog-handcoördinatie, een uitmuntend
waarnemingsvermogen en een grondige kennis van de theologie, optica en
alchemie: het zijn slechts enkele van de vele kwaliteiten die Jan van Eyck
tot een van de beste schilders uit de westerse kunstgeschiedenis maken.
Van Eyck wordt gerekend tot de Vlaamse Primitieven, een groep van
kunstschilders die in de 15de en begin 16de eeuw voornamelijk werkzaam
waren rond de culturele centra van de Zuidelijke Nederlanden
(Brugge, Gent, Leuven, Doornik en Brussel) en met hun natuurgetrouwe
werken een noordelijke Renaissance teweegbrachten.

Van Eyck zelf zou volgens 16e-eeuwse bronnen rond 1390 ter wereld zijn
gekomen in Maaseik, in de huidige Belgische provincie Limburg.
Ook zijn oudere broer Hubert zou daar zijn geboren. De broertjes van Eyck
hadden een schilderend zusje, Margareta, en een kunstenaarsbroer,
Lambrecht, maar hun levens zouden vrijwel volledig in nevelen gehuld
blijven. Uit wat voor gezin zij kwamen is ook niet bekend, al doet het feit
dat zij met schilderen hun brood konden verdienen vermoeden dat ze
welgesteld waren. Ook over het persoonlijke leven van Jan is weinig
bekend, maar één ding is zeker: zijn werk zou allesbehalve onopgemerkt
blijven.

Rechterhand van de hertog
In Den Haag werd van Eyck officieel benoemd tot hofschilder en ontving
hij een vast salaris, tot aan de dood van de graaf in januari 1425.
Hierna vertrok van Eyck naar Brugge, waar het aantal ambachten zeer
hoog lag en de luxenijverheden al lange tijd goed waren
vertegenwoordigd. In het Bourgondische Rijk lagen de dichtstbevolkte en
rijkste gebieden van heel West-Europa, dus het is geen verrassing dat aan
het hof van Filips de Goede een extravagant leven werd geleid.
Dat Jan van Eyck geliefd was onder zijn tijdgenoten, gaf hem een bepaalde
mate van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, een houding die pas later
typerend zou worden voor Renaissancekunstenaars.
Van Eyck zou mogelijk in Italië zijn geweest en het Heilig Land hebben
bereikt op een pelgrimstocht, maar daarover valt geen uitsluitsel te geven.
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Lam Gods
Vermoedelijk werkte hij tussen 1430 en 1432 het intensiefst aan het Lam 
Gods, de periode waarin hij een eigen huis verwierf en zich permanent 
vestigde in Brugge. Tussendoor werd Jan van Eyck nog weleens door Filips 
de Goede ontboden om decoratiewerkzaamheden in zijn kasteel in 
Hesdin (Artesië) te inspecteren. De rest van de polyptiek kwam door een 
oorlogsmisdaad van Franse collaborateurs in handen van de nazi’s en 
werd door hen verbogen in een zoutmijn in de Oostenrijkse plaats 
Altaussee. De Bourgondische hertog had de schilder zo gewaardeerd, dat 
hij weduwe Margaretha bij uitzondering nog een half jaarsalaris uitkeerde 
voor Jans bewezen diensten en als blijk van medeleven met het verdriet 
van zijn vrouw en kinderen.

In 2020 staat Gent in het teken van zijn 
grootste meester. In de tentoonstelling van 
Eyck. Een optische revolutie, tot en met 30 
april in het Museum voor Schone Kunsten 
(MSK) in Gent, is onder meer het portret van 
Boudewijn van Lannoy te zien, heer van 
Molembaix en reisgezel van Eyck tijdens zijn 
bezoek aan het Portugese hof. In het nieuwe 
bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal, 
dat in oktober wordt geopend, zal het verhaal 
achter het Lam Gods worden verteld.

Traditiegetrouw beeldt Jan van Eyck de 
heilige Barbara af met haar gebruikelijke 
attribuut, de toren waarin haar vader haar 
liet inmetselen. Dit werk toont bij uitstek zijn 
gedetailleerde stijl en aandacht voor het 
realistisch in beeld brengen van 
landschappen.
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De aanbidding van het Lam Gods, 1432. Binnenluiken van de polyptiek, die alleen te zien waren op religieuze
feestdagen en zondagen. Sint-Baafskathedraal, Gent.



Maria met kind en Nicolas Rolin, Kanselier van Bourgondië. CS. 1435. Musée de Louvre, Parijs.
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REKEN HET UIT MET GROENTE

1 snacktomaatje
=

10 gram

1 paprika
=

80 gram

1 klein worteltje
=

40 gram

1 snackkomkommer
=

40 gram

Hoeveel tomaatjes moet je eten om
50 gram snacktomaatjes te eten?

Samen met je vader, moeder en zusje
eten jullie paprikasoep. Er gaan 5
paprika’s in de soep. Hoeveel gram
paprika eet je?2

1

Je maakt voor je vader, moeder,
zusje en broertje een dip met wortels
klaar. Je gebruikt 12 wortels. Kun je
uitrekenen hoeveel gram groente
dit was?

3

4
Als je 5 snacktomaatjes, 1 paprika, 2
kleine wortels en 1 snackkomkommer
eet. Hoeveel gram groente heb je
dan al gegeten?

Wiskunde
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SLANGEN HEBBEN OOK VRIENDEN

Dieren

32

De resultaten toonden aan dat “ze net als wij op zoek gaan naar sociale 
contacten, en ze kieskeurig zijn in hun vriendenkeuze”, zegt Skinner, wiens 
onderzoek kort geleden werd gepubliceerd in het vakblad. De analyse van 
sociale netwerken onder wilde dieren, zoals slangen, “is in de laatste 
decennia met sprongen vooruit gegaan,” zegt mede-auteur van het 
onderzoek Noam Miller, vergelijkend psycholoog en adviseur van Skinner. 
Dit blijkt ook uit het feit dat, naarmate er meer onderzoek wordt gedaan 
op dit gebied, het steeds normaler is om het woord ‘vriend’ te gebruiken 
wanneer er wordt verwezen naar deze relaties tussen niet-menselijke 
dieren. Maar nog niet zo heel lang geleden was dit nog niet het geval, 
zegt Melissa Amarello, herpetologe en voorzitster van een organisatie die 
zich inzet voor de bescherming van slangen, Advocates for Snake
Preservation.

Slangenschuilplaats
Dertig hiervan waren afkomstig van moeders die in het wild waren 
gevangen en tien kwamen uit een nest dat van een fokker was gekocht. 
Om de reptielen uit elkaar te kunnen houden, schilderde Skinner bij elke 
slang met niet-giftige verf een stippenpatroon op het hoofd. In het verblijf 
waren vier plastic schuilplaatsen met kleine ingangen geplaatst, en omdat 
er slechts vier waren, moesten de tien slangen wel groepen gaan vormen.
Daarnaast maakte Skinner twee keer per dag een foto van de slangen en 
de manier waarop ze gegroepeerd waren. Ze bleven niet op de plek waar 
Skinner ze had neergelegd, maar vormden weer groepjes van drie tot
acht slangen binnen in de schuilplaatsen.

Onverschrokken Reptielen
Of ze ‘verlegen’ waren of ‘brutaal’, de twee belangrijkste karaktertrekken 
aan de hand waarvan wilde dieren worden beoordeeld. Brutalere slangen 
gedroegen zich meer als ontdekkingsreizigers en glibberden vaak direct
de schuilplaats uit om hun nieuwe leefgebied te gaan verkennen. Maar 
zodra de dieren zich in een groep bevonden, verdwenen deze verschillen 
in persoonlijkheid en volgden de slangen meestal de rest van het nest,
wellicht een veiligheidsstrategie voor in het wild. “Dieren gedragen zich 
anders in gevangenschap, dus ik vraag me af wat ze in dergelijke situaties 
in het wild zouden doen”, geeft Amarello aan.

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh



Raadselachtige Einzelgängers? Echt Niet!
Hoewel dierenvriendjes momenteel het nieuwtje van de dag zijn, 
waarschuwt Miller dat vriendschappen tussen dieren “mogelijk niks te 
maken hebben met de reden waarom mensen vrienden hebben.” 
Wetenschappers hebben in feite geen idee wat kousenbandslangen ertoe 
aanzet vriendschappen te sluiten, maar ze weten wel dat het niets heeft 
te maken met reproductie of paargedrag. Wat de reden ook is, zegt 
Gordon Burghardt, evolutionair bioloog aan de Amerikaanse University of 
Tennessee, door het onderzoek “zullen we mensen er mogelijk van 
kunnen overtuigen dat slangen niet allemaal raadselachtige einzelgängers
zijn, maar dat ze meer sociale intelligentie hebben, met een uitgebreider 
scala aan sociale vaardigheden, dan wij allemaal beseffen.”
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Recepten

SUSHI VAN WILDE ZEEBAARS MET APPEL EN
KOMKOMMER

Ingrediënten:
300 g sushirijst
10 g suiker
1 scheutje mirin
1 scheutje sushiazijn
1 vel nori
100 g wilde zeebaars
1 granny smithappel
½ komkommer
Wasabi
1 citroen
Fleur de sel
Sushimatje of stuk folie
Sojasaus
Peper en zout

Bereiding:
Spoel de sushirijst tot het water helder is. Kook of stoom de rijst gaar en 
breng op smaak met peper, zout, suiker, mirin en sushiazijn.
Spreid de rijst uit en laat hem afkoelen.
Leg de nori op een sushimatje of stuk folie. Verdeel de rijst erover, maar
laat langs de kanten een tweetal cm vrij. Snijd de zeebaars, komkommer 
en appel in lange banen en leg ze op de rijst. Bestrijk met wasabi, citroen 
en fleur de sel. Maak het uiteinde van de nori wat vochtig en rol strak op.
Snijd in de gewenste vormen en serveer met wat wasabi en sojasaus.
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BAL EMMER KASTEEL STRAND ZON

BIKINI GRENS SCHELP TENT ZWEMMEN

BOOT HOTEL SCHEPJES WANDELING

DUINEN HUISJE SORBET YS

WOORDZOEKER

Spelletjes
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Amusement

ARTIEST VAN DE KEER

Namen (voluit): Jeroen van der Boom
Geboortedatum: donderdag 22 juni 1972
Geboorteplaats: Nijmegen, Nederland

Heb je nog broers en-/of zussen?: Ja, een tweelingzus.

Sinds wanneer zing je?
Ik zing sinds 1996.

Wat is de titel van je allereerste singel?
Je bent zo.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit?
2007.

Heb je kinderen?
Ja, ik heb 2 zoons.
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BAL EMMER KASTEEL STRAND ZON

BIKINI GRENS SCHELP TENT ZWEMMEN

BOOT HOTEL SCHEPJES WANDELING

DUINEN HUISJE SORBET YS

ANTWOORDEN WOORDZOEKER

Spelletjes

38





©2020


