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Kerstman met je bel en muts,
met je prachtige rode kostuum
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en met je bel eens bellen
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gevolgd door een ster
Jij bent steeds mijn beste vriend!
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Donald Duck is afgelopen zomer op 09 juni 85 jaar geworden.
In Nederland is de eend populairder dan in zijn ‘geboorteland’ Amerika.
Hij heeft zelfs een eigen collectie in het Rijksmuseum.
Waarom is Donald juist hier zo geliefd?

Waarom is Donald juist hier zo geliefd? Zijn volledige naam luidt: Donald 
Fauntleroy Duck.

Miljoenen Nederlanders zijn sinds 1952 tenslotte opgegroeid met Donald 
Duck, als lezers van het naar hem vernoemde blad. En ze herkennen iets
van zichzelf in de naamgever, denkt Joan Lommen, sinds 2013
hoofdredacteur van het vrolijke weekblad. Een representant van de
middenklasse.
Maar bij Donald Duck is het allemaal net iets erger dan bij henzelf.
Aan de lotgevallen van Donald kunnen ze dus ook een beetje troost 
ontlenen.
'Maar hij is dus niet de winnaar waar Amerikanen van houden.
Vandaar dat de in onze ogen wat brave Mickey Mouse, de zelfredzame 
eigenaar van een afbetaalde woning, het in de Verenigde Staten beter 
doet dan diens edelfigurant Donald Duck, die door de huidige 
Amerikaanse president ongetwijfeld als een loser zou worden
aangemerkt.
'In Nederland, en in andere Noord-Europese landen, spreekt juist de 
onvolmaaktheid van Donald Duck tot de verbeelding’, zegt stripkenner 
Robin Vinck.

Media

PLOETERAAR DIE PERFECT IN DE POLDER PAST

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh
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Disneys creatie
'Van Donald Duck wordt gezegd dat hij de eigenschappen in zich verenigt
van mensen aan wie zijn schepper, Walt Disney, een hekel had. Vooral in
zijn eerste jaren was Donald de driftige en onaangepaste tegenhanger
van Mickey.
'Dat zou dan wel in Nederland moeten gebeuren, want in de Verenigde
Staten is zijn karakterologische en artistieke ontwikkeling stilgevallen
nadat meestertekenaar Carl Barks, de bedenker van onder anderen
Dagobert Duck, Willie Wortel, Guus Geluk en de neefjes Kwik, Kwek en
Kwak in 1963 zijn werkzaamheden in 1963 had beëindigd.
De wereld van Donald Duck, zoals wij die kennen, heeft dus gaandeweg
Nederlandse trekken aangenomen.
Die ontwikkeling is het resultaat van een delicaat samenspel tussen
continuïteit en vernieuwing, zegt hoofdredacteur Lommen.
'In Nederland betekent dit dat we trouw blijven aan de kern van de
karakters en hun verschijningsvorm, dus aan het matrozenpak van Donald 
en de petjes van de neefjes.
We zullen oma Duck dus niet, zoals in een van de Scandinavische landen
is gebeurd, naar de maan sturen, en we zullen Knabbel geen dingen laten
zeggen die niet bij hem passen.
'Maar we verwijderen wel telefooncellen uit het straatbeeld van Duckstad
of vogelverschrikkers van het land van oma Duck als kinderen deze
voorwerpen niet meer herkennen.
'Daarvan getuigde ook de introductie van twee verliefde vrouwen, als
onderdeel van een strip die dit voorjaar verscheen.
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Internetplatform The Post Online zag hierin een coup van randstedelijke
nieuwlichters, maar voor de redactie van Donald Duck was dit 'helemaal
geen groot ding', zegt Lommen.
'Bij de doorvoering van dit soort bescheiden vernieuwingen heeft de
redactie weinig weerwerk te duchten van de vertegenwoordiger van
Disney in Nederland.
Soms heeft Disney meer moeite met wapens dan wij, ook al zal bij ons
nooit echt bloed vloeien in Duckstad. Dan denk ik: 
'Moeten we de Zware Jongens dan een bankoverval met deegrollers laten
uitvoeren?' In het verleden was Donald Duck goed voor meer 

fundamentele controverses.
In de vroege jaren zeventig werd hij door de Argentijns-
Chileense schrijver Ariel Dorfman en de Belgische socioloog Armand
Mattelart in hun essay 'Hoe lees ik Donald Duck?' aangemerkt als lid van
de geprivilegieerde middenklasse, en dus als exponent van het
kapitalistische cultuurimperialisme.
Duckapologeten zagen Donald juist als slachtoffer van het systeem dat
door oom Dagobert werd belichaamd.

8



Zwembandt van Rijn
De lezers van Donald Duck hebben daar geen last van. 
En in zijn strijd om de gunst van Katrien zal hij het onderspit delven tegen
Guus Geluk.
Van Donald Duck gaat iets geruststellends uit, zowel op jonge lezers als op
hun ouders, meestal hun vaders.
Met een oplage van ongeveer 200.000 exemplaren is het feitelijk het
grootste mannenblad van Nederland.

'De 85ste verjaardag van Donald Duck is in stijl gevierd met de
presentatie van een eigen kunstcollectie in het Rijksmuseum:
gebruiksartikelen met motieven van De Duckwacht, een in 1981 door
Harry Balm geschilderde versie van 'De Nachtwacht'.
'In deze collectie komen kunst en de vrolijke wereld van Duckstad heel
mooi samen', zei Marjolijn Hoffmans, marketingmanager van Donald
Duck bij deze ode aan 'Zwembandt van Rijn'.
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Wetenschap

LAATSTE DAG VAN DINOSAURIËRS TOT IN DETAIL BEKEND

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

Uit rotsmonsters die op grote diepte in de Chicxulub-krater zijn  
genomen, blijkt wat er gebeurde in de minuten en uren na een van de
grootste rampen in de geschiedenis van onze planeet.

Aan de hand van monsters van sedimenten die op die dag in de krater
werden afgezet, zijn onderzoekers er nu in geslaagd een adembenemen
de reconstructie van de tijdlijn van de catastrofe te maken.

Centimeter voor centimeter haalden de onderzoekers de glanzende,
smalle boorkern van spookachtig witte kalksteen uit de oceaanbodem
omhoog en staarden naar de samengeperste restanten van prehistorische
organismen die tientallen miljoenen jaren geleden waren gestorven.

Deze verandering in het gesteente markeert een van de meest rampzalige
gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde, die zich circa 66 miljoen
jaar geleden afspeelde toen een reusachtige asteroïde niet ver van de
kust van het Mexicaanse schiereiland Yucatán in de oceaan insloeg.

De gebeurtenis bracht een helse opeenvolging van rampen op gang die
zou uitmonden in het uitsterven van 75 procent van de flora en fauna op
aarde, met inbegrip van alle niet-vliegende dinosauriërs.

Door gesteente uit de kern van de inslagkrater te onderwerpen aan een
hele reeks tests, waaronder geochemische analyses en
röntgenonderzoek, heeft het onderzoeksteam een nauwgezette tijdlijn
van de gebeurtenissen op die apocalyptische dag weten op te stellen, 
soms tot op de minuut nauwkeurig.

"Ze kunnen de vinger leggen op specifieke momenten van die
gebeurtenis," zegt Jennifer Anderson, een experimenteel geologe die aan
de Winona State University onderzoek doet naar de vorming van
inslagkraters.



"De mate van detail is onvoorstelbaar." Hoewel het onwaarschijnlijk is dat
een asteroïde van deze omvang tijdens ons leven de aarde zal treffen,
zijn dit soort enorme inslagen in het grotere geheel van de evolutie van
onze planeet onvermijdelijk, zegt Jay Meloshvan de Purdue University, die
geen deel uitmaakte van het onderzoeksteam maar studie heeft gedaan
naar andere segmenten van het kerngesteente in de inslagkrater.

Volgens hem helpt het bestuderen van deze gebeurtenissen ons te
beseffen hoe kwetsbaar het leven op aarde is.

Boren naar een ramp
In eerdere studies is geprobeerd de gebeurtenissen na de zogenaamde
Chicxulub-inslag stapje voor stapje te reconstrueren aan de hand van
computermodellen en geologische afzettingen die op diverse locaties in
de wereld zijn gevonden.

Eén van die locaties, in North Dakota, toont mogelijk een
momentopname waarbij een heel ecosysteem op catastrofale wijze werd
verwoest door zware seismische golven die vanaf de inslagkrater over de
wereld rolden, zij het dat deze conclusie omstreden is.

Maar de precieze details van de chaos die over de aarde werd
afgeroepen, zijn altijd een raadsel gebleven, een raadsel dat
wetenschappers hoopten op te lossen door de inslagkrater zelf grondig te
onderzoeken.

Om dit apocalyptische moment in de geschiedenis van de aarde echt te
kunnen aanraken, moesten de onderzoekers tot diep in de kern van de
inslagkrater boren.
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Dat team stond onder leiding van Joanna Morgan, die samen met Gulick
ook deze recente boringen heeft geleid.

Samen met een tweede expeditie in 2005 leverde dat eerdere onderzoek
het bewijs voor de aanwezigheid van een zogenaamde 'piek-ring'-
krater op, oftewel een aantal concentrische bergrichels die direct na een
grote inslag worden opgeworpen en daarna onder diepe sedimentlagen
werden begraven.

Zo'n plek leent zich uitstekend voor het doen van boringen, zegt Gulick.

Niet alleen kunnen daardoor fundamentele processen achter de vorming
van megakraters worden achterhaald, maar door de opstaande
bergrichels liggen deze gedeelten van de krater ook relatief dicht onder
de zeebodem, waardoor ze beter bereikbaar zijn.

In het voorjaar van 2016 kon het team dan eindelijk zijn metalen tanden
in de Chicxulub-krater zetten, en in de loop van twee maanden haalden 
de onderzoekers boorkernen in segmenten van telkens tien meter lengte
naar boven.

In totaal haalden ze een achthonderd meter lange doorsnede door de
verborgen afzettingen naar boven, waarin ze in detail konden zien hoe
gesteente onder de inslagplek was 'geschokt', hoe dikke lagen gesmolten
gesteente in de krater waren afgezet en hoe later het proces van normale
afzettingen op de zeebodem was hervat.
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Bergen van gesmolten steen
In het nieuwe onderzoek naar die boorkern zijn geologische gegevens
gecombineerd met computermodellen om een ongekend gedetailleerde
tijdlijn te creëren van de geologische chaos op de dag dat een einde
kwam aan het tijdperk van de dinosauriërs.

"Het feit dat we het hebben over iets wat gebeurde op de dag van de
inslag, 66 miljoen jaar geleden, laat zien dat we een resolutie hebben
bereikt die je in de geologie bijna nooit ziet," zegt Anderson.

Een van de meest opmerkelijke resultaten is de enorme hoeveelheid
opgeworpen materiaal dat direct na de inslag weer terug op aarde
neerviel.

Slechts tien minuten later werd deze piek-ring begraven onder een
kolossale hoeveelheid puin, dat zich in een laag van 40 meter dikte
ophoopte.

Een deel van dat materiaal was afkomstig van een laag gesmolten
gesteente die enkele minuten na het instorten van de centrale piek weer
de krater in klotste.

Toen het zeewater weer in de gapende kom van gesmolten gesteente
terugstroomde, ontstonden er zware stoomexplosies waarbij nog meer
gesteente werd verpulverd en weggeslingerd.

"Bij elke klots werd nog meer materiaal afgezet." Vanuit deze soep zonken
vaste stukken rots naar de bodem, waardoor een laag van nog eens vele
tientallen meters dik werd neergelegd.

Ongeveer een derde van de gesteenten rond de Chicxulub-krater bestaan
uit zwavelrijke mineralen die evaporieten worden genoemd, maar deze
mineralen waren opvallend afwezig in de boorkern uit het hart van de
krater die het team naar boven had gehaald.

Maar de totale afwezigheid van dit element in de boorkern kan erop
wijzen dat dit gigantische volume misschien nog een te lage schatting is.
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Het gas zou een nevel van zwavelzuur in de atmosfeer hebben gevormd,
die het zonlicht tegenhield en zo jaren van wereldwijde afkoeling moet
hebben veroorzaakt.

Bij de inslag werden ook brokken gloeiend gesteente hoog de atmosfeer
in geslingerd, en die brokken regenden daarna neer op aarde en
veroorzaakten bosbranden in gebieden die nog veel verder van de
inslagkrater vandaan lagen.

In de bovenste vijf centimeter van de afzettingen in de boorkern vonden
de onderzoekers stukjes houtskool, die waarschijnlijk zijn ontstaan bij
deze alom woedende natuurbranden.

Fascinerend is dat de onderzoekers ook biomarkers vonden die wijzen op
de afbraak van hout door schimmels.

Ook dat wijst erop dat deze stukjes houtskool afkomstig waren van een
landschap dat in lichterlaaie stond.

Waar is de zwavel?
Het team denkt dat een reusachtige tsunami over de Golf van Mexico en
misschien zelfs rond de wereld racete en dat deze berg van water eerst
het Mexicaanse hoogland overspoelde en vervolgens weer
terugstroomde, waarbij verschroeid materiaal van het land werd
meegevoerd.
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Openingssalvo
Er zijn nog steeds talloze vragen over de manier waarop de inslag en de
gevolgen ervan rond de wereld galmden, zegt Kirk Johnson, directeur van
het Smithsonian National Museum of Natural History.

Maar hij prijst de onderzoekers voor het feit dat ze een zó verbluffend
bewaard gebleven neerslag van deze catastrofale dag naar boven hebben
gehaald.

"Ik beschouw dit als een openingssalvo," zegt Jody Bourgeois van de
University of Washington, die afzettingen van de tsunami na de inslag in
Texas en Mexico heeft onderzocht.

Verder onderzoek naar boorkernen en ander bewijs zal in de komende
jaren waarschijnlijk tot de ontdekking van veel meer details van dit
ondergangsverhaal leiden.

"Het is overweldigend," zegt Gulick over de publicatie van de eerste
wetenschappelijke artikelen over het boorproject.
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HOE JE TANDENBORSTEL ONDERDEEL WERD VAN HET
PLASTICPROBLEEM

Foto: Chantal Schoumacher, Redactie: Thomas Smallenbroek

Begin vorige eeuw begonnen fabrikanten nylon en andere plasticsoorten
in het ontwerp van hun tandenborstels toe te passen, een verkoopsucces.

Dit jaar zullen wereldwijd een paar miljard tandenborstels worden
weggegooid, de meeste van plastic. Hoe is het zover gekomen en kunnen
we het veranderen?

Veel tandenborstels zijn niet recyclebaar omdat de meeste zijn gemaakt
van meerdere plasticsoorten, die alleen met veel moeite van elkaar
kunnen worden gescheiden.

Aanvankelijk was het af en toe een stuk plasticafval dat Kahi Pacarro,
oprichter van Sustainable Coastlines Hawaii, oppikte tijdens de
schoonmaakacties die hij op de stranden van Hawaï organiseerde.
Hier een drinkrietje, daar een etensbakje... Maar op een dag zag Pacarro
iets verrassends tussen het strandafval liggen: een tandenborstel.
Dat was jaren geleden. Inmiddels is het volgens hem niet ongebruikelijk dat
tijdens een schoonmaakactie op welk Hawaïaans strand dan ook zo’n 20 of
zelfs 100 tandenborstels worden gevonden.

De reden is simpel. Het totale aantal plastic tandenborstels dat wordt
geproduceerd, gebruikt en weggegooid, is sinds de jaren dertig van de
vorige eeuw – toen het eerste plastic exemplaar op de markt verscheen, elk
jaar gestaag toegenomen.

“Ik vraag mensen vaak: ‘Wat is het eerste voorwerp dat je na het opstaan
aanraakt?’ “En dat is waarschijnlijk je tandenborstel,” zegt Pacarro.
‘Wil je dat het eerste voorwerp dat je elke dag aanraakt van plastic is?’

Eeuwenlang werden de voorlopers van de moderne tandenborstel van
natuurlijke materialen gemaakt. Maar aan het begin van de vorige eeuw, in
De optimistische begindagen van de plasticrevolutie, begonnen ontwerpers
tandenborstels van nylon en andere plasticsoorten te ontwikkelen en de
rest is geschiedenis.

Milieu
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Plastic is inmiddels zó onverbrekelijk verbonden met het ontwerp van de
tandenborstel dat het bijna onmogelijk is je tanden te poetsen zonder
daarbij een of andere polymeer te hanteren. En omdat plastic feitelijk
onverwoestbaar is, betekent het dat bijna alle tandenborstels die sinds de
jaren dertig zijn gemaakt nog steeds ergens in de wereld als afval
rondzwerven.

Sommige ontwerpers kijken nu naar manieren om dit zo fundamentele en
klassieke voorwerp opnieuw uit te vinden en daarbij meer rekening te
houden met het milieu. Maar om een oplossing voor het
tandenborstelprobleem te vinden moeten we ons eerst afvragen hoe het
zover is gekomen.

Beste uitvinding allertijden?
Het blijkt dat mensen dol zijn op het hebben van mooie schone tanden.
Uit de Lemelson Innovation Index, een opiniepeiling in opdracht van het
Massachusetts Institute of Technology (MIT), bleek in 2013 dat de
tandenborstel hoog eindigde op de ranglijst van innovaties waar de
respondenten naar eigen zeggen niet zonder konden, hoger zelfs dan de
auto, de PC en de smartphone.

Zo denken mensen er blijkbaar al veel langer over. Archeologen hebben
‘tandenstokers’ in Egyptische graftomben gevonden. De Boeddha zelf
kauwde net zolang op stokjes totdat ze helemaal uitgerafeld waren om er
vervolgens zijn tanden mee schoon te borstelen. De Romeinse auteur
Plinius de Oudere schreef dat “het de tanden stevig maakt als je ze
schoonmaakt met de stekel van een stekelvarken” en de Romeinse dichter
Ovidius vond het een goed idee om je tanden elke ochtend te wassen.

Eind vijftiende eeuw dacht zelfs de heersende Chinese keizer Hongzhi na
over tandzorg: hij ontwierp een voorwerp dat sterk doet denken aan onze
moderne tandenborstel. Het bestond uit een handvat van been of hout
waaraan een borsteltje van dicht opeengepakte nekharen van het everzwijn
was bevestigd.
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Dat eenvoudige ontwerp beklijfde en bleef daarna eeuwenlang feitelijk
onveranderd in gebruik, zij het niet voor iedereen. Borstels van
everzwijnhaar en handvaten van been waren sjieke en kostbare producten
en konden dus alleen door de welgestelden worden aangeschaft.
Alle andere mensen moesten het doen met een stokje om op te kauwen,
een stukje stof, hun eigen vingers of helemaal niets.
Geschat wordt dat in de jaren twintig van de vorige eeuw nog maar een op
de vier Amerikanen een tandenborstel bezat.

De opkomst van de tandenborstel in de VS
Pas aan het einde van de negentiende eeuw begon het idee van tandzorg
voor iedereen, arm en rijk, langzamerhand vaste voet aan de grond te
krijgen. Een van de drijvende krachten achter die ontwikkeling was oorlog.

Rond de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog, halverwege de negentiende
eeuw, moesten musketten nog per salvo worden geladen.
Buskruit en kogels werden van tevoren in een stuk zwaar papier
vastgedraaid en de soldaten scheurden dat papieren ‘patroon’ voor het
gebruik met hun tanden open. Maar veel potentiële soldaten misten de zes
goed verankerde en op elkaar aansluitende tanden waarmee ze het zware
papier konden openscheuren. En dat was natuurlijk een probleem.

De paar tandartsen die in de Union Army dienden, waren wanhopig over de
staat waarin de gebitten van de soldaten verkeerden, maar de tandzorg
werd door het Noorden niet gezien als prioriteit. Daarentegen stelde het
Zuidelijke Leger een kader van dienstplichtige tandartsen aan, die
benadrukten dat preventieve tandzorg van groot belang was.
Een legertandarts wist die boodschap met zóveel succes op de
manschappen over te brengen dat ze hun tandenborstel door hun
knoopsgat staken om hem te allen tijde te kunnen gebruiken.

Er zouden nog twee andere grote oorlogen aan te pas moeten komen
voordat de tandenborstel een alledaags verschijnsel in vrijwel elke
Badkamer zou worden. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
besefte het Amerikaanse leger dat het een probleem had, namelijk een
variant op de kwestie van het openscheuren van de papieren patronen
tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. De voor het overige kerngezonde
jongemannen die ze wilden rekruteren, hadden dezelfde zes op elkaar
aansluitende tanden nodig om op de taaie legerkost te kunnen kauwen.
De ene rekruut na de andere zakte voor de test.
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“Vanuit ons huidige perspectief klinkt het nogal ongelooflijk,” zegt Alyssa 
Picard, historica en auteur van Making the American Mouth. “Het leger 
had een standaard en die was heel simpel: je moet zes tanden in je mond 
hebben om te kunnen kauwen. En mensen die anders heel goed hadden 
kunnen vechten, voldeden daar niet aan. Dus werden ze van de lijst 
geschrapt.”

Tegen de tijd dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, kregen soldaten les in
gebitsverzorging, waren tandartsen in bataljons opgenomen en kregen de
troepen tandenborstels uitgereikt. Toen de soldaten terugkeerden, 
namen ze de aangeleerde gewoonte om hun tanden te poetsen mee naar 
huis.

‘Het rechte pad’
Tegelijkertijd veranderde het verwachtingspatroon rond het gebit in de 
hele VS. Slechte tanden zouden volgens tandartsen een symptoom van 
ziekten, slechte voeding en een algeheel gebrek aan persoonlijke hygiëne 
zijn. “Tandartsen beschouwden zichzelf als hoeders van de 
gezondheidszorg,” zegt Picard. “Ze waren niet alleen verantwoordelijk 
voor de zorg voor het gebit maar voor het hele lichaam, ja zelfs voor de 
volksgezondheid als geheel.”

Tandheelkundigen begonnen de kwestie van de gebitszorg in een sociaal, 
moreel en zelfs patriottistisch licht te zien. In het hele land werden 
overheidscampagnes opgezet waarin de voordelen van een gezond gebit 
werden benadrukt. “Als een slecht gebit voorkomen zou kunnen worden,” 
meende een tandarts in 1904, “zouden de voordelen voor de staat en het 
individu van enorme waarde zijn, gezien de wonderbaarlijke hoeveelheid 
ziekten die indirect tot een slecht gebit herleid kunnen worden.”

In veel gevallen richtten deze campagnes zich op armen, immigranten of 
anderszins achtergestelde delen van de bevolking. Volgens Picard werd 
mondhygiëne vaak gezien als een manier om groepen die zich volgens de 
overwegend blanke tandartsen van de VS nog niet voldoende aan de 
heersende cultuur hadden geassimileerd, te ‘Amerikaniseren’.

“Ik weet dat een schoon gebit en een gesprek over hygiëne voor menig 
mijnwerker (en immigrant) aan het begin staan van het rechte pad naar 
goed Amerikaans staatsburgerschap,” zei een tandarts uit Pennsylvania 
aan het begin van de vorige eeuw.
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De plasticrevolutie
Terwijl de vraag naar tandenborstels omhoogschoot, werd de eveneens
stijgende productie ervan geholpen door de ontwikkeling van een
veelbelovend nieuw materiaal dat ‘plastic’ werd genoemd.

Begin vorige eeuw ontdekten chemici dat ze sterke, glanzende, kneedbare
en soms zelfs explosieve materialen konden maken door nitrocellulose met
kamfer, een welriekende en olieachtige substantie uit de kamferboom te
combineren. Het materiaal, dat ‘celluloid’ werd genoemd, kon tot allerlei
praktische, grappige en goedkope producten worden gevormd en was ook
perfect voor het maken van handvaten voor tandenborstels.

Al snel bezweken ook de borstelharen van de tandenborstel aan de lokroep
van de synthetische revolutie. In 1938 kwam een Japans
overheidslaboratorium met een fijne, zijdeachtige substantie die was
bedoeld als een slijtvaster vervanging voor de zijde waarvan
legerparachutes werden gemaakt. Bijna tegelijkertijd introduceerde het
Amerikaanse chemiebedrijf DuPont zijn eigen soepele en haarfijne
textielvezel: nylon.

Het zijdeachtige naar onverwoestbare en flexibele materiaal bleek de
perfecte vervanging te zijn voor de dure en broze borstelharen van het
everzwijn. In 1938 begon het bedrijf Dr. West’s zijn tandenborstel
(‘Dr. West’s Miracle-Tuft Toothbrush’) te voorzien van nylon borstelharen.
Het synthetische materiaal was “honderd procent waterproof (...), met
meer schoonmaakkracht en een langere levensduur” dan de oude,
natuurlijke borstelharen. Dr. West’s bracht het nieuwe ontwerp in de hele
VS op de markt en verkocht zijn tandenborstel voor vijftig dollarcent per
stuk, omgerekend naar nu ongeveer acht dollar.

Sindsdien is het celluloid van het handvat vervangen door nieuwe soorten
plastic en is het ontwerp van de borstelkop steeds vernuftiger geworden,
maar het plastic basisontwerp blijkt even slijtvast als het materiaal zelf.
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Toekomst zonder plastic?
“Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat het ontwerp van de tandenborstel al 
die jaren zo onveranderd is gebleven,” zegt Charlotte Fiell, een Britse 
designhistorica. ‘De functie ervan is niet veranderd, nietwaar?’

Maar ontwerpers beginnen zich nu af te vragen of dit onmisbare product 
ook zonder gebruik van plastic gemaakt kan worden.

De American Dental Association raadt iedereen aan zijn of 
haar tandenborstel om de drie à vier maanden te vervangen. In 
dat tempo zouden alleen al de Amerikaanse tandenpoetsers elk jaar ruim 
één miljard tandenborstels verslijten. En als iedereen in de wereld die 
aanbeveling ter harte zou nemen, zouden er 23 miljard tandenborstels 
per jaar worden weggegooid. De meeste tandenborstel zijn van het 
traditionele type, maar zo’n 55 miljoen Amerikanen gebruiken de 
elektrische versie, dus ook een groot aantal van deze apparaten – met 
hun plastic handvat en batterijen – zouden elk jaar op de vuilnisbelt 
belanden.

Veel tandenborstels zijn niet recyclebaar omdat de plasticsoorten 
waarvan ze zijn gemaakt, niet eenvoudig of zelfs onmogelijk zijn te 
scheiden en af te breken.

Sommige bedrijven hebben hun aandacht weer verlegd naar aloude 
natuurlijke materialen, zoals hout of de borstelharen van het everzwijn. 
Handvaten van bamboe kunnen het probleem deels oplossen, maar de 
meeste tandenborstels van bamboe die momenteel op de markt zijn, 
hebben nog altijd borstels van nylon.

Andere tandenborstels zijn voorzien van meer en steviger (plastic) 
borstelharen, waardoor ze in elk geval langer meegaan en dus niet zo 
vaak vervangen hoeven te worden – slechts twee in plaats van vier keer 
per jaar.
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Sommige bedrijven hebben opnieuw gekeken naar een ontwerp dat bijna 
een eeuw geleden werd geïntroduceerd: tandenborstels met afneembare 
borstelkoppen. Goodwell in Portland, Oregon, produceert metalen 
handvaten die de koper jarenlang zal gebruiken, zo hoopt het 
bedrijf. Wanneer de borstel is versleten, kan de borstelkop worden 
vervangen, waardoor de totale hoeveelheid afval minder dan dertig 
procent bedraagt dan de hoeveelheid die bij het gebruik van gewone 
tandenborstels ontstaat, zegt Patrick Triato, een van de oprichters van het 
bedrijf.

Het is erg lastig om geheel plasticvrije opties te bedenken. 
Bioafbreekbaar plastic of plastic dat wordt gemaakt van biobrandstof zijn 
niet altijd beter voor het milieu dan de aloude plastic tandenborstel, 
hetzij omdat ze in de natuur niet erg goed worden afgebroken of omdat 
ze het milieu indirect toch veel belasten.

Elke optie waarbij de totale hoeveelheid materiaal die wordt gebruikt en 
de hoeveelheid verpakking worden teruggedrongen, is een stap in de 
goede richting. En natuurlijk ook dat mensen beginnen na te denken over 
het product dat ze gebruiken om hun tanden mee te poetsen.

Negen miljard kilo plastic belandt jaarlijks in de oceaan. Kids Magazine 
zet zich in voor vermindering van wegwerpplastic. Jij ook? Maak jouw 
eigen Plastic Plan op stopmetplastic.nl.
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‘ZEEWIERBOSSEN’ KUNNEN HELPEN TEGEN 
KLIMAATVERANDERING

Foto: Nina van Ooijen, Redactie: Iza Oosterbosch

Milieu

Het kweken van zeewier en het afzinken van volgroeide planten naar de
zeebodem zouden een goede manier kunnen zijn om de opwarming van
de aarde tegen te gaan. Waarom gebeurt dat dan niet?

Een mix van kelp, Iers mos en zeesla die voor de kust van Maine werd 
geoogst.

Nu de Amazone in brand staat, groeit de belangstelling voor het kweken
van bossen die aardeopwarmende CO2-uitstoot tegengaan, maar die wel
vuurbestendig zijn.

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het kweken van zeewier een
goede manier zou kunnen zijn om klimaatverandering tegen te gaan, nu
ontbossing zorgt voor een kaalslag in het regenwoud en andere
belangrijke plekken waar CO2 kan worden opgeslagen.

Snelgroeiende 'oerwouden' van kelp en andere macroalgen hebben een
grote efficiëntie in het opslaan van CO2.

Zeewier heeft ook een gunstig effect op verzuring, zuurstofonttrekking en
andere mariene effecten van de opwarming van de aarde die niet alleen
een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in zee maar dus ook voor de
voedselbron en broodwinning van honderden miljoenen mensen.

"Zeewier krijgt eindelijk de aandacht die het verdient,"
stelt Halley Froehlich, een zee-onderzoeker van de University of 
California, Santa Barbara.

Zij is de hoofdonderzoeker van een nieuwe studie waarin voor het eerst
wordt gekwantificeerd welke bijdrage de grootschalige kweek van
zeewier zou kunnen leveren aan de compensatie van CO2-uitstoot, en 
waarin gebieden in de oceaan worden aangewezen die geschikt zouden 
zijn voor de teelt van macro-algen.

Wanneer zeewier zou worden gekweekt in slechts 3,8 procent van de
Amerikaanse territoriale wateren voor de kust van Californië,
zou daarmee de uitstoot worden gecompenseerd van de landbouw in de
Amerikaanse staat, die een waarde vertegenwoordigt van 50 miljard
dollar, aldus het artikel dat onlangs over het onderzoek verscheen in het
vakblad Current Biology.
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Als in slechts 0,001 procent van het water op aarde waar zeewier
voorkomt macro-algen zouden worden geteeld en afgezonken, zou dat de
totale CO2-uitstoot compenseren van de snelgroeiende wereldwijde
aquacultuurbranche, waar de helft van de vis en schaal- en schelpdieren
die wereldwijd worden gegeten vandaan komt.

In totaal is bijna 50 miljoen vierkante kilometer oceaan geschikt voor de
kweek van zeewier, zo luidde de conclusie van het onderzoek.

Addertje onder het (zee)gras
"De technologie voor het storten van zeewier in de diepzee bestaat nog
niet," vertelt Froehlich.

"Hopelijk draagt dit artikel bij aan het debat onder technici en economen
over de vraag wat er nodig is om te zorgen dat deze methode
daadwerkelijk kan worden toegepast." Carlos Duarte,
een vooraanstaande wetenschapper op het gebied van zeewier die werkt
bij het Red Sea Research Center in Saoedi-Arabië, was in april aanwezig
bij een presentatie over het onderzoek.

'De nieuwe studie is een aanvulling op eerder onderzoek en wereldwijde
ramingen ... waaruit blijkt dat zeewier-aquacultuur een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan het inperken van de klimaatverandering,' 
schrijft hij in een e-mail waarin hij ook opmerkt dat hij de definitieve
versie van het artikel nog niet had gezien.

"Naar mijn mening zijn deze schattingen zeer voorzichtig, en is het
potentieel nog veel groter, als het gewas goed wordt onderhouden."
Wel is Duarte tegen het afzinken van het zeewier.

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de methaanuitstoot van koeien
en ander grazend vee, een belangrijke oorzaak van het wereldwijde broei
kaseffect, door zeewier toe te voegen aan veevoer met maar liefst 70
procent kan afnemen.

Ook kan zeewier worden gebruikt als kunstmest, ter vervanging van
alternatieven op basis van aardolie.
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"Op dit moment is er geen geld te verdienen met het kweken van zeewier
alleen voor het afzinken van CO2, omdat de gunstige
compensatie-effecten van zeewier in de CO2-markt nog nauwelijks 
worden erkend,'' zegt hij.

De strategie van Primary Ocean is om uit zeewier materiaal te winnen dat
kan worden verkocht voor gebruik in de landbouw.

Met de winst van deze handel en de opbrengsten van de emissierechten
zou de onderneming vervolgens het afval van de macroalgen kunnen
laten afzinken, stelt Schmidt.

Een van de grote uitdagingen is om de internationale instanties die gaan
over emissierechten ervan te overtuigen dat zeewier daadwerkelijk een
manier is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

"We hebben met name behoefte aan protocollen waarmee
emissierechten worden toegekend voor de aquacultuur van zeewier,
en regelgeving die het eenvoudiger maakt om vergunning te krijgen voor
de aquacultuur van zeewier." Hoewel de kust van de Verenigde Staten
lang is en geschikt voor de kweek van zeewier, is er nog nauwelijks sprake
van aquacultuur voor de kust.

De verwachting is dat China en enkele andere Aziatische landen die het
grootste deel van het gekweekte zeewier produceren koploper zullen zijn
in de inzet van macroalgen als bron van "Blauwe CO".
"Het is in de VS waarschijnlijk eenvoudiger om een vergunning te krijgen
voor een booreiland dan voor het kweken van zeewier," aldus Duarte.
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ARTIEST VAN DE KEER

Amusement

Namen (voluit): Christina María Aguilera
Geboortedatum: donderdag 18 december 1980
Geboorteplaats: New York, Verenigde Staten

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

Sinds wanneer zing je?
Ik zing sinds 1993.

Wat is de titel van je allereerste singel?
Genie in a bottle.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit?
1999.

Heb je kinderen?
Ja, ik heb 1 zoon en 1 dochter.
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Geschiedenis

DE ROMEINSE RELIGIE

De Olympische goden uit de Griekse mythologie werden opgenomen in
het Latijnse en Romeinse pantheon. Dat leidde tot een religie met veel
bijzonderheden.

Tussen het einde van de bronstijd en de ijzertijd, rond de 12de eeuw v.C.,
geloofden de bewoners van Latium en die van het grondgebied van het
toekomstige Rome, dat levenloze voorwerpen, zoals, grotten, planten en
waterbronnen een eigen geest hadden (numen). Ze was zo georganiseerd
dat ten behoeve van personen, het gezin, de oogst, de kuddes en het huis,
alles met volledige goddelijke instemming moest worden uitgevoerd.
Vandaar dat het nodig was om de goddelijke wil te kennen, die door wijze
mensen uit de natuurkrachten werden geïnterpreteerd.
Dit was de taak van de waarzeggers of haruspices; zieners.
Volgens dit religieuze wereldbeeld waren de natuurverschijnselen niet de
enige manifestatie van de goddelijke wil.
Alle handelingen van de mens, elk lichaamsdeel en zelfs levenloze
voorwerpen die hij bezat, waren dat ook.

Door de Italische migraties en de geschiedenis van Rome zelf, verliep de
evolutie van de Romeinse religie in een golfbeweging.
Er kunnen heel complexe ontwikkelingen worden onderscheiden die al dan
niet chronologisch plaatsvonden.
Om te beginnen waren er Italische invloeden, afkomstig de mengelmoes
van relaties tussen Indo-Europese volken.

Daarnaast zijn er religieuze elementen van mediterrane volken en bijdragen
van de naburige gemeenschappen (Umbriërs, Osken, Volsken etc.).
Vanaf vóór de 6 eeuw v.C.

Foto: Nina van Ooijen, Redactie: Benjamin Varzideh
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Culten in woonhuizen
De voorraden van het gezinshuis (penus) werden bewaakt door
penates, (huisgoden, of -geesten), het vuur van het huis had zijn eigen
godin Vesta en de deur (ianus) en de drempel werden beide beschermd
door Janus. Daarbij komen de lares, de beschermers van het huis en het
gezin als geheel, en de manes, die werden vereerd als voorouders van de
familiegroep. In het atrium van het huis of in de keuken stond op een 
klein
altaar, het lararium, een beeld van deze goddelijke entiteit samen met
beeldjes van de lares, de penates en Vesta. De belangrijkste 
gebeurtenissen
in het gezin, zoals geboorte, dood, overgang naar de puberteit en het
huwelijk, gingen gepaard met diverse riten.

Bij de viering van de sacra privata, de huiselijke riten, werd de functie van
priester toevertrouwd aan de pater familias.
Vesta ging van de huiscultus naar bewaking van het heilige vuur van de
staat en Janus kreeg als god van de drempel, ook de bescherming van de
stadspoort toevertrouwd.
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Griekse invloed
De nieuwe invloeden in het religieuze systeem veroorzaakten 
tegelijkertijd het verval van de primitieve riten en een verrijking van de 
godsdienst.

De Grieks-Etruskische bijdragen die moeilijk van elkaar te onderscheiden 
zijn, zorgden voor grote veranderingen in het Romeinse pantheon. De 
oorspronkelijke drie-eenheid Jupiter, Mars en Quirinius werd vervangen 
door de zogeheten Capitolijnse godentrias Jupiter, Juno en Minerva.

Het lijkt erop dat deze cultus eerst plaatsvond op de Quirinaal en dat die 
later is overgebracht naar de Capitolijn, waar volgens de overlevering de 
tempel in 509 v.C. Er stonden gekleurde terracotta beelden van 
bijvoorbeeld Jupiter, die gemaakt waren door een zekere Vulca, een 
beroemde beeldhouwer uit Veii.

Jupiter stond aan het hoofd van de primitieve eerste godentrias en werd 
vanaf de tweede gelijk aan de Etruskische god Tin (of Tinia) en de Griekse 
Zeus. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Griekse cultus van de 
Dioskouren, de tweelingzonen van Zeus en Leda die vanuit Magna 
Graecia naar Latium kwam. Pas later ontstond de legende van de 
verschijning van de Dioskouren op hun witte paarden tijdens de Slag bij 
het meer van Regillus in 496 v.C. Daarna werd de tempel van de 
Dioskouren verplaatst naar een plek naast de tempel van Vesta op het 
Forum. De ossen werden van hem gestolen door Cacus, een monsterlijk 
wezen dat in een grot aan de voet van de Aventijn woonde. Hoewel het 
volgens de overlevering om een Griekse heros gaat, doet de associatie 
van de held met een lokale mythe, zoals die van Cacus, vermoeden dat 
het om een fusie met Italische goden gaat.
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Verwante goden
Dit was bijvoorbeeld het geval bij de introductie in Rome van de cultus 
van Juno Sospita, die oorspronkelijk uit Lanuvio in de Albaanse Heuvels 
kwam, en de Latijnse culten van Jupiter Latiaris, de god uit Alba Longa en 
die van Diana uit Aricia. Ook vermeldens- waard zijn de culten van Mars, 
een god die zeer wijdverbreid is in de Oskisch-Umbrische en Etruskische 
wereld, Ceres die wordt geassocieerd met de Griekse Demeter, Angitia
die vooral vereerd werd door de Marsi en in Rome Bona Dea heette, de 
Oskische Herentas die overeenkwam met de Latijnse Venus, en de 
Sabijnse godinnen Flora, Feronia, Vacuna en Vesuna, alle godinnen van 
het plantenrijk, de bossen, de meren en de vruchtbaarheid. De Romeinse 
religie werd zo verrijkt met zeer oude culten en riten, waarvan het vaak 
moeilijk is om het moment van hun introductie vast te stellen.

Een bijzondere vorm van assimilatie van buitenlandse goden in het 
Romeinse pantheon, was het accepteren van de numina (goddelijke 
krachten) van de veroverde steden door het ritueel van evocatio.

Volledige integratie
Begin 5de eeuw v.C., de beginjaren van de Republiek, werden in Rome 
meerdere goden geïntroduceerd die rechtstreeks uit de Griekse wereld 
kwamen. een tempel in de buurt van het Circus Maximus gewijd was aan 
Hermes Empolaios (koopman), die opging in de Latijnse Mercurius, 
beschermer van de handel.

Naar aanleiding van een epidemie in 293 of 291 v.C., werd volgens de 
overlevering een afgevaardigde naar Epidaurus in Argolis gestuurd waar 
het grootste Griekse heiligdom stond van de god van de geneeskunde, 
Asklepios. Na de verspreiding van de Trojaanse stichtingslegende kreeg 
de Magna Mater, godin van de bergketen Ida bij Troje, al snel de status 
van beschermvrouwe van de vestiging van de stad.

Het is duidelijk dat de assimilatie van de Italische, Etruskische en Griekse 
goden nauw samenhangt met historische gebeurtenissen en vooral met 
de politieke expansie van Rome.

Het Romeinse pantheon was voor het aardse Rome als de spiegel van een 
hoger ideaal en reproduceerde zeer nauwkeurig de staat, het gezin, de 
rechtshandelingen, natuurlijke feiten en de morele wereld.
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