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paardenmest) omgezet in het loodwit, een 
combinatie van loodcarbonaat en lood
hydroxide. 
Beenderzwart, dat gebruikt werd in de 
zwarte kleding en donkere partijen bij 
Rembrandt, werd gemaakt uit gemalen 
dierlijke beenderen en ivoor.
Karmijnrood of cochenillerood wordt 
gemaakt uit de cochenilleschildluis. De 
wijfjes worden vlak voor zij eieren leggen 
gedood. Door extractie en indampen wordt 
deze dure rode kleurstof bereid.
De rode kraplak wordt bereid uit de 
meekrapwortel. Door destillatie wordt dit 
uit gemalen en gedroogde meekrapwortel 
bereid.
De umber of omber heeft zijn naam te 
danken aan Umbrië (Italië), waar onder 
andere dit mangaan en ijzerhoudend 
gesteente vandaan komt. Door te malen 
wordt het pigment verkregen. Door de 
aanwezigheid van het mangaan heeft de 
verf met dit pigment een sterk drogend 
effect.
Ik wens alle NVONleden prettige kerst
dagen en een goed begin van een kleurrijk 
2017.

Huib van Drooge

V
oor u ligt het themanummer over 
Kunst en Natuurwetenschappen. 
Ik ben naar verfmolen De Kat 
op de Zaanse Schans gegaan. 

In deze molen worden op ambachtelijke 
wijze alle ingrediënten voor kunstschilders 
gemaakt. Deze verfmolen is de enige in 
zijn soort op de wereld en trekt jaarlijks 
het hoogste aantal bezoekers voor een 
molen (130.000 mensen). De verven en 
pigmenten, en andere ingrediënten wor
den de hele wereld over gestuurd.
De vulstof van kalksteen wordt gemalen 
naast pigmenten uit steensoorten. Op 
een zelfde wijze als 400 jaar geleden 
het gedaan werd voor Rembrandt en zijn 
tijdgenoten. Om zijn kleurrijke schilderijen 
te maken maakte Rembrandt gebruik van 
pigmenten en bindmiddelen afkomstig 
uit de natuur en soms zijn ze kunstmatig 
gemaakt. De meeste oude pigmenten heb
ben een plantaardige, dierlijke of natuur
lijk minerale achtergrond.
Achter deze grondstoffen die Rembrandt 
gebruikte, zit veel kennis uit de biologie, 
natuurkunde en scheikunde. Zo is de 
lijnolie afkomstig uit het lijnzaad van 
de vlasplant. De lijnolie wordt uit die 
zaden geperst en ondergaat dan met 

zuurstof en zonlicht een omzetting tot 
standolie, waarbij de olie vocht kwijt 
raakt en gebleekt wordt en voor een deel 
polymeriseert. Dit proces duurt jaren. De 
verven op basis van standolie zijn zeer 
duurzaam. 

Een pigment is bijvoorbeeld loodwit. Dit 
werd gemaakt uit lood dat boven een bak 
met azijnzuur hing en dat door broeiende 
paardenmest verwarmd werd. Het ont
stane loodacetaat wordt door zuurstof en 
waterdamp met de koolstofdioxide (uit de 

De meeste oude 
pigmenten hebben een 
plantaardige, dierlijke 
of natuurlijk minerale 

achtergrond

De verven van 
Rembrandt 
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Huib van Drooge maakt verf in de verfkamer 
van verfmolen De Kat
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Ze is natuurkundelerares en in haar vrije tijd speelt 
ze viool. Daardoor is voor haar muziek misschien 
wel de basis van de natuurkunde. Door haar grote 
affiniteit met kunst in het algemeen vindt Marlies 
Nieberg het heel belangrijk om in haar lessen de 
creativiteit van leerlingen te stimuleren. “Zowel in 
de wetenschap als in de kunst gaan we uit van de 
waarneming, met al onze zintuigen. Willen we iets 
met die waarnemingen doen, dan zullen we onver-
mijdelijk een creatief proces moeten doorlopen.” 

Wat is het verschil tussen het mengen van kleur-
pigmenten en het mengen van lichtkleuren? Hoe 
kunnen vlekjes kleur van afstand een mengkleur 
lijken? Waarom hecht ecoline niet aan fotolijm?  
Studenten van de lerarenopleiding natuurkunde, 
scheikunde en biologie bekijken kunst en maken 
kunst met een natuurwetenschappelijke bril voor 
de module vakdidactiek. De opdrachten liggen 
voor velen buiten de comfortzone. Het bevordert 
de creativiteit om zelf vakoverstijgende projecten 
te ontwikkelen

Het Universiteitsmuseum Utrecht bezit een voor Nederland 
unieke wetenschappelijke collectie glasmodellen. Het gaat 
om 84 delicate glasmodellen van zeedieren, die vader en zoon 
Leopold en Rudolf Blaschka in 1882 maakten op bestelling 
van professor Ambrosius Hubrecht (1853 – 1915) voor de 
Universiteit Utrecht. Hubrecht wilde de modellen gebruiken 
voor zijn colleges biologie. Een van deze glasmodellen, een 
hydroïdpoliep Lafoea calcurata van ongeveer tien cm groot, was 
beschadigd en is dit voorjaar gerestaureerd.

Kunst, kleur  
en verbeelding

554
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Uit de kunst
Het idee om met een ‘plank’ te gaan werken heb-
ben we nog niet achter ons gelaten, zoals eerder 
is opgemerkt. Om een themanummer over Kunst 
en Natuurwetenschap uit te brengen, waren 
we wel een beetje benauwd of we voldoende 
bijdragen zouden krijgen. Dat is dus alleszins 
meegevallen en als we een volgende keer een 
themanummer uit willen brengen, kunnen we 
gebruikmaken van de opgedane ervaringen. Het 
samenstellen van een nummer wordt daardoor 
wel wat ingewikkelder dan voorheen. In een 
willekeurig nummer is lang niet altijd sprake van 
enige samenhang tussen de artikelen onderling. 
Daar hebben we ook voor gekozen, nu is het wel 
van belang geweest dat alle vakken en rubrieken 
in elk geval aan de beurt komen. De keuze voor 
een onderwerp van een themanummer voor 
volgend jaar ligt nog niet vast, al hebben we 
daar wel ideeën over. Belangrijk is daarbij dat 
alle vakken een relatie hebben met het thema. 
Erg extreem kan dat dus niet zijn. De diversiteit 
blijkt pas uit de bijdragen. We hopen wel, dat dit 
keer daar ook sprake van is. Een sprong in het 
duister is teveel gezegd. Andere artikelen, die zo 
ongeveer standaard zijn in NVOX, komen dit keer 
wat minder aan bod. Daar letten we natuurlijk op 
en voor NVOX 01 kunt u weer rekenen op deze 
vaste rubrieken. Toch hebben we wel wat geleerd 
van het samenstellen van een themanummer. 
Dat is vooral de samenhang tussen die afzonder-
lijke vakken. Op school is er vaak sprake van een 
systeemscheiding: wat je bij scheikunde leert, ben 
je natuurlijk vergeten als het om biologie gaat, 
want dat heb je dan mogelijk niet in je pakket. 
Nadruk leggen op de interdisciplinaire noodzaak 
van natuurwetenschappelijk onderwijs in de klas 
is in mijn ogen een dwingende noodzaak.
Maar goed.
Ik wens u veel plezier met ons themanummer en 
we houden ons als redactie aanbevolen voor alle 
positieve kritiek en alvast een fijne kerstvakantie 
toegewenst. Tot volgende jaar.

Maarten Foeken / hoofdredacteur NVOX

Save the date:
NVON-congres 
Thema WATER
19 april 2017
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Glazen kwal
restauratie van een Blaschka glasmodel
84 delicate glasmodellen van zeedieren maakte de firma 
Blaschka in 1882 voor de Universiteit Utrecht. Eén daarvan, 
een hydroïdpoliep was zwaar beschadigd en werd onlangs 
gerestaureerd.

Na de restauratie

roosmarijn van Beemen / restauratorDiVerseN



Glazen kwal

Restauratie met stabiele en  
duurzame materialen
De eerdere restauratie is nu, gelet op de 
toestand waarin de kwal zich als gevolg van 
deze restauratie bevond, opnieuw uitge-
voerd. De oude lijmen werden verwijderd en 
vervangen door stabielere en duurzamere 
materialen. De schotel van de kwal is nu ver-
lijmd met een epoxylijm, die de breuklijnen 
vrijwel onzichtbaar maakt. De restauratie 
van de tentakels is daarbij op een andere 
wijze uitgevoerd dan de oude restauratie. De 
oude verlijming en de restauratieverlijming 
werden in hun geheel vervangen door een 
stabiele restauratielijm. De degradatie van 
de dierlijke lijm van zowel de oude verlij-
ming als in de restauratieverlijming zou 
op den duur voor nog meer schade zorgen 
doordat de tentakels los zouden laten. Het 
aanbrengen van extra lijm over de al eerder 
uitgevoerde restauraties was ook geen optie 
omdat hierdoor het uiterlijk van de kwal nog 
meer verstoord zou worden.

Weer veilig in het depot
De gerestaureerde glazen kwal staat nu 
weer veilig in het depot van het Universi-
teitsmuseum tussen de andere creaties van 
de Blaschka’s. De mooiste en meest delicate 
glasmodellen van de Blaschka’s staan in het 
museum opgesteld in de vaste collectie. 

H
et Universiteitsmuseum Utrecht 
bezit een voor Nederland unieke 
wetenschappelijke collectie glasmo-
dellen. Het gaat om 84 delicate glas-

modellen van zeedieren, die vader en zoon 
Leopold en Rudolf Blaschka in 1882 maak-
ten op bestelling van professor Ambrosius 
Hubrecht (1853 – 1915) voor de Universiteit 
Utrecht. Hubrecht wilde de modellen gebrui-
ken voor zijn colleges. Eén van deze glasmo-
dellen, een hydroïdpoliep, Lafoea calcarata 
(volgens de huidige taxonomie Laodicea 
undulata, registratienummer UZ-3533), van 
ongeveer tien centimeter groot, was bescha-
digd en is kort geleden gerestaureerd.

Blaschka’s glasmodellen
Vader Leopold (1822-1895) zoon Rudolf 
Blaschka (1857-1939) vormden in Dresden 
de Firma Blaschka. In hun atelier maakten ze 
duizenden glasmodellen van planten, bloe-
men en dieren. De modellen groeiden uit tot 
gewilde objecten voor musea, botanische 
tuinen en universiteiten en oogstten bewon-
dering door de zeer delicate en levensechte 
weergave van de natuur in glas. 

Smeden met glas
Vader en zoon Blaschka vervaardigden hun 
modellen door glasstaven boven een vlam te 
smelten en in de gewenste vorm te ‘smeden’. 
Hoewel de naam anders doet vermoeden, be-
staan de glasmodellen niet alleen uit glas, maar 
gebruikten de Blaschka’s ook materialen, zoals 
verf, metaal, hout, zand of gips, om de vormen 
uit de natuur te imiteren. De verschillende 
glasonderdelen werden niet aan elkaar gesmol-
ten – zoals je bij glas zou verwachten – maar 
vaak aan elkaar verlijmd met dierlijke lijm.

Een zwaar beschadigde hydroïd poliep 
van glas
Het glasmodel van de hydroïdpoliep Lafoea 
calcarata (Laodicea undulata) in het Univer-
siteitsmuseum Utrecht was in slechte staat. 
Het lichaam – de schotel –  van de kwal was 
in een aantal fragmenten gebroken en in het 
verleden al eens gerestaureerd met gelati-
nelijm. Die bleek echter niet sterk genoeg. 
De verlijming was op verschillende plekken 
losgeraakt waardoor de kwal aan stabiliteit 
verloor. Ook de tentakels van de kwal, die oor-
spronkelijk met dierlijke lijm aan de schotel 
waren verlijmd, zaten niet meer goed vast of 
hadden losgelaten. De oude restauraties aan 
de kwal waren vergeeld en overmatig op het 
glas aangebracht, waardoor ze erg afleidden 
van het uiterlijk van de kwal.
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Voor de restauratie Tijdens de restauratie

rOOsMArijN VAN BeeMeN MA PD Res., is afgestudeerd aan 

de Opleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erf

goed aan de Universiteit van Amsterdam. Daarmee is zij een 

van de eerste universitair geschoolde glasen keramiekrestau

ratoren van Nederland. Daarnaast heeft zij een kunsthistori

sche achtergrond. Sinds 2013 is zij werkzaam als zelfstandig 

restaurator en werkt zij voor musea, veilinghuizen, antiquairs 

en particulieren. Daarnaast werkt ze in teamverband met 

andere restauratoren.

De restauratie is uitgevoerd in het kader van het postinitieel traject aan de Universiteit 
van Amsterdam, Opleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed, Specialisa
tie Glas en Keramiek.

Glas- 
modellen  
van planten,  
bloemen en  
dieren
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Wanneer, hoe en waarom kwam je terecht op
de plaats waar je nu bent?
“Ik ben begonnen als student fysische geografie, 
vervolgens stapte ik over op kunstgeschiedenis, 
gevolgd door geneeskunde, daarna werd het 
geschiedenis en uiteindelijk promoveerde ik in 
de geschiedenis. Ik werk al 38 jaar met veel ple-
zier bij de Koninklijke Bibliotheek, sinds 2004 
als conservator oude drukken. Ik ben getrouwd 
en heb twee prachtige kinderen.” De rode draad 
in mijn leven is vanaf het moment dat ik kon 
lezen: boeken. Nadat ik met mijn studie gestopt 
was, begon ik bij de KB. Daar heb ik alle lagen 
doorlopen. Gaandeweg bleek een academische 
graad toch nodig, dus heb ik, naast mijn werk, 
opnieuw geschiedenis gestudeerd in Leiden.”

Wat heeft je keuzes bepaald?
“De liefde voor de boeken en de liefde voor mijn 
man die mij altijd door dik en dun steunde. 
Toen ik voor het eerst een oude druk in handen 
kreeg: was ik op slag verliefd. Het oude boek is 
ook een grote liefde”

Wat zou je onmiddellijk weer doen?
“Trouwen en kinderen krijgen. En bij de KB 
werken.”

Wat zou je nooit meer doen?
Ehh… stoppen met mijn studie. Op mijn acht-
tiende deed ik kunstgeschiedenis. Daarmee  
zou ik waarschijnlijk ook op deze plek terecht 
gekomen zijn, maar dan met minder moeite en 
jaren eerder.”
Wat vind je de belangrijkste onderdelen van 
jouw eigen opleiding?
“Eén van de opleidingen die ik deed, was een 

opleiding tot Literatuuronderzoeker. Daar 
kreeg ik een plaatje van de ‘buikpijnfase’. Dat 
is een ‘normale’ fase bij het schrijven, waarbij 
je denkt: “dit wordt dus helemaal niks.” Daar 
moet je je niet door af laten schrikken.
Bij mijn studie geschiedenis heb ik leren schrij-
ven en presenteren. Wat me drijft, is enerzijds 
nieuwsgierigheid en anderzijds vasthoudend-
heid: als je doorzet, bereik je veel.”

Waren er leraren/mentoren die invloed op je 
hadden? 
“Zeker, op de middelbare school had ik een 
inspirerende leraar Nederlands. Een leiding-
gevende op de KB regelde dat ik een bijvak 
boekwetenschap kon doen in Amsterdam, 
waar ik mijn man ontmoette. De hoogleraar 
bij wie ik ben afgestudeerd. En Jo Tonnebeek, 
bij wie ik gepromoveerd ben. Hij was een heel 
prettige begeleider.” 

Wat was het belangrijkste moment in je 
carrière?
“Mijn promotie. in 2014. En de eerste facsi-
mile met Lannoo, in 2012. Dat je merkt dat je 
een topstuk onder de mensen kunt brengen. 
Mijn eerste kostbare aanschaf voor de KB. Je 
moet je baas overtuigen, fondsen werven, een 
aanschaf advies schrijven; het is een hoogte-
punt als dat dan lukt.”

Als je terugdenkt aan je carrière tot dusver, 
waar ben je het meest trots op?
“Ik ben ontzettend trots op de facsimile’s en op  
bijzondere stukken die ik voor de KB kon aan-
schaffen. Maar ik ben ook heel trots op mijn 
kinderen, al is dat meer persoonlijk.”

Wat waren de grootste problemen die je op je 
weg bent tegengekomen?
“De vroege dood van mijn moeder. Dat heeft 
mijn leven ernstig beïnvloed. Ik denk dat dat me 
ook wel voor een groot deel heeft gevormd.”

Je bent conservator oude drukken. Hoe zit het 
nu eigenlijk echt met de uitvinding van de 
boekdrukkunst?
“Dat is duidelijk. Dat was Gutenberg, in Mainz. 
De Chinezen waren eigenlijk eerder, maar hun 
alfabet was te complex om er een succes van te 
maken.”

De Metamorphosis Insectorum  
Surinamensium
Wat trok je zo aan in dit boek? Of is het ge-
woon werk?
“Allebei. Bij Lannoo is nu de traditie om 
facsimile’s te maken. Merians werk kende ik. 
Volgend jaar is het 300 jaar geleden dat ze is 
overleden. Dat was de aanleiding tot deze keu-
ze. Verder heeft ze als vrouw zoveel belangrijks 
gedaan. Op haar 52ste vertrok ze naar Surina-
me. Ze heeft echt baanbrekend werk verricht 
voor de biologie. Ze bestudeerde de ontwik-
keling van de vlinders in relatie tot de planten 
waarop de rupsen voorkomen en zich mee 
voeden. Merian was de eerste ecoloog.”

Hoe verliep het proces van origineel in de 
bibliotheek tot het facsimile dat er nu is?
“Dat begon in december 2014. Eerst was er 
het voorstel; daarna veel onderzoek. Er zijn 
eerdere facsimile’s beschikbaar en de vraag was 
of we nog iets konden toevoegen. Toen bleek 
dat we nog wel iets nieuws konden brengen, is 
het hele boek gefotografeerd en zijn de foto’s 
bewerkt. Alles moest exact met de drukker 
worden afgestemd om zo dicht mogelijk bij het 
origineel te blijven. Het boek is daarvoor één 
dag, onder strenge begeleiding naar de drukker 
geweest. Verder moest de wetenschappelijke 
context worden ingevuld. Ella Reitsma stond 
voor de biografie, Kay Etheridge zorgde voor 
de biologie, Bert van de Roemer beschreef haar 

Marianne Offereins / redactieiNterVieW

dr. Marieke van delft is conservator Oude drukken bij de 
Koninklijke bibliotheek. Zij verzorgde samen met Hans Mulder 
van de Artis-bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, 
de eindredactie  bij de heruitgave van het meesterwerk van 
Maria Sibylla Merian uit de collectie van de Kb. 

Marieke en Maria Sibylla
een gesprek met Marieke van Delft over  
Maria sibylla Merian
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Marieke en Maria Sibylla

omgeving en Hans Mulder en ik schreven over 
de productie van het originele boek. Naturalis 
Biodiversity Center opnieuw. Ik maakte ook 
een lijst van alle exemplaren van de eerste druk 
die er nu nog op de wereld zijn. Ach en verder 
is het een proces van hard werken, schrijven, 
corrigeren, drukproeven, tot het eindresultaat.”

Voor wie is het boek geschikt?
“Zowel voor mensen die houden van mooie 
platen als voor biologen en historisch geïn-
teresseerden, voor kunsthistorici, ja eigenlijk 
voor iedereen die van mooie boeken houdt.” 
(Zie ook de recensie op pagina 535).

Wat is jouw favoriete afbeelding?  
En – natuurlijk – waarom?
“Die met de pompelmoes (29) die op de 
voorkant staat, is mij heel lief geworden. 
Voor mij is dat nu een icoon van het boek. De 

uitgever kwam met verschillende ontwerpen 
waaruit deze is gekozen. Heel belangrijk is ook 
de plaat met de vogelspin (plaat 18). Merian 
heeft daarmee iets getekend waarvan mensen 
zeiden: “dat kan helemaal niet.” Pas 100 jaar 
later kreeg ze gelijk. Het zijn gewoon allemaal 
schitterende platen. Ook een heel mooie is plaat 
9, een granaatappel met rups, pop en vlinder. Of 
plaat 5 een prachtige rups en een slang die zich 
om een cassave kronkelt waarvan brood wordt 
gebakken. Merian was, behalve kunstenares, 
een uiterst zorgvuldig wetenschapster. Wat dat 
betreft zouden er best wat scholen en/of op-
leidingsinstituten naar haar genoemd kunnen 
worden.

Wat is je grootste wens voor de toekomst als 
het gaat om je werk? 
Mijn grootste wens: liefst wat meer uren in een 
dag. Verder zou ik graag nog een dergelijk boek 

maken, en ik wil nog veel dingen voor de col-
lectie doen. Ik zou graag de herkomst van alle 
incunabelen beschreven willen hebben in een 
internationale, gespecialiseerde database of de 
website over het gedrukte boek, Bibliopolis, uit 
willen breiden. Mijn grootste wens is nog een 
spetterende aanschaf doen voor de KB, nog een 
mooi boek met Lannoo maken. En voldoende 
tijd om hier te doen wat nodig is.

Staan er nog dergelijke grote projecten op 
stapel?
Ik heb meegewerkt aan een grote internationale 
tentoonstelling die nu in Duitsland staat en 
volgend jaar naar het Meermanno komt. Dat en 
de facsimile heb ik gedaan naast mijn werk als 
conservator, met wat daar allemaal bij hoort. 
Verder werken we met Lannoo aan een nieuw 
boek over de Nederlandse geschiedenis in kaar-
ten. Daarvoor zullen we weer samenwerken 
met de UVA, net als bij het boek van Merian.

Laatste vraag: Wat zou jij jezelf gevraagd  
hebben als je mij was?
Dat heb ik net eigenlijk al een beetje beant-
woord: wat is het werk van een conservator: je 
moet zorgen dat de collectie op peil blijft, dat 
mensen er gebruik van maken en de collectie 
onder de aandacht brengen. Daarvoor is het be-
langrijk dat je samenwerkt met anderen binnen 
en buiten de KB. Ik schrijf af en toe een blog en 
stukken voor de website, ik schrijf wetenschap-
pelijke artikelen, draai mee in onderzoekspro-
jecten en geef colleges en lezingen. Geen dag is 
hetzelfde. En dat bevalt me heel goed. 
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tecHNieK Maarten Foeken / redactie

V
oor de unieke verzameling mecha-
nische muziekinstrumenten van één 
van de bestuursleden, Ir. F. Moltzer, 
van de plaatselijke oudheidkundige 

vereniging ‘Oud-Bennekom’ werd al enige 
tijd naar een passend onderkomen gezocht. 
Dat werd uiteindelijk het gebouw aan de 
Kerkstraat 1 in Bennekom en in 1975 kon 

het museum in zijn huidige vorm worden 
geopend. 
De huidige collectie omvat daarnaast onder 
meer de collectie van de oudheidkundige 
vereniging ‘Oud-Bennekom’. Die bestaat uit 
een textielwinkel (1868), een schoollokaal 
(1920), deel met een reupelstal, een snoep-
winkeltje, een afdeling muziekinstrumenten, 
een grote serie afbeeldingen en foto’s uit het 
verleden van Bennekom, een poppenhuis, 
een stal en een torenklok, alles in de oor-
spronkelijk staat en zo nodig gerestaureerd. 
De grondleggers zijn Ferrand Moltzer en 
Hans Stolp. 

Muziekinstrumenten
Grote blikvanger is wel de zaal met de oude 
muziekinstrumenten. Er zijn grote en kleine 
speeldozen voor het gebruik in huis of daar-
buiten, zoals in cafés, orgeltjes en pianola’s.
Net als uitvindingen in de natuur, die nuttig 
of zinvol zijn en nooit weggegooid, maar 
hooguit meer of minder sterk verbeterd. 
Niemand kijkt er tegenwoordig meer van op, 
dat op de televisie zowel muziek als beeld 
verschijnt bij het invoeren van een cd of een 

dvd. Maar daar zijn 
voorlopers van, die 
we allang zijn ver-
geten. Hier raken we 
aan het thema van dit nummer 
van NVOX: kunst en natuurwetenschap. 

Speeldozen
Speeldozen zijn echte muziekinstrumenten 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld een cd-spe-
ler, want speeldozen hebben een eigen kla-
vier met een of meer octaven van toonlippen. 
Ze bestaan uit een klavier, bespeelinrichting, 
aandrijfmechanisme en een klankkast. 
De speeldozen zijn allang vervangen door 
de huidige technieken en reparateurs zijn 
nauwelijks te vinden. De groep van speel-
dozen wordt wel aangeduid met de naam 
Idiofonen. Er zijn twee typen speeldozen: de 
cilinderspeeldoos en de schijvenspeeldoos.

Het klavier (lijkt op een haarkam) wordt 
mechanisch bespeeld. Dat gebeurt via pen-
netjes die in de cilinder zijn aangebracht. De 
cilinder wordt met een constante snelheid 
rondgedraaid. De pennetjes worden op een 
speciale manier in de cilinder geperst. Staan 
de pennetjes verticaal achter elkaar dan hoor 
je steeds dezelfde toon, pennetjes, die hori-
zontaal naast elkaar staan verschillen wel in 
toonhoogte. Technische problemen waren 
er ook vanwege de maximale of minimale 
afstanden (verticaal en horizontaal) tussen 

Niet overal in Nederland hebben we musea van het type 
Rijksmuseum, maar het loont zeker de moeite om ook kleinere 
en minder bekende musea eens met een bezoekje te vereren. 
Zo gemakkelijk hebben die het niet, vooral omdat ze alleen 
kunnen bestaan bij de gratie van de passie en inzet van veel 
vrijwilligers. Het bezoek aan dit Kijk & Luistermuseum komt 
uit zowel het binnenland als uit het buitenland. Aangezien het 
hier gaat om zeer bijzondere en kostbare voorwerpen worden 
bezoekers niet losgelaten, maar begeleid. Een leuk gesprek 
met Riet Beaujean, PR-medewerkster.

Van knipmuts tot  
schijvenwisselaar
een verrassende collectie

Toonkam en 
Cilinderspeeldoos 
‘Ami Rivenc’ met drie 
cilinders, elk met zes 
melodieën (1890)
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Van knipmuts tot schijvenwisselaar

de toonlippen, maar daar werden al snel op-
lossingen voor gevonden. In eerste instantie 
was er maar één melodietje te horen, maar 
door de cilinder iets te verplaatsen, waren 
meerdere liedjes mogelijk. Later werd het al-
ternatief gevonden door reservecilinders toe 
te voegen. Die waren wel direct gekoppeld 
aan het type speeldoos van de producent. 
Dat gebeurde uit concurrentieoverwegingen. 

De schijvenspeeldoos was in de praktijk de 
opvolger van de cilinderspeeldoos, omdat 
gebruik gemaakt kon worden van schijven 
die veel goedkoper waren dan de cilinder en 
in grote aantallen gemaakt konden worden. 
Nokjes in de draaiende schijf raken de punt 
van een zespuntig sterwieltje, dat dan iets 
verder doordraait, en het volgende punt van 
het wieltje tikt een tand van de toonkam aan. 
De schijf bevat een aantal concentrische 
cirkels met nokjes. Er zijn evenveel cirkels als 
toonlippen op het klavier. De buitenste cirkel 
bevat meer mogelijkheden dan de binnen-
ste. Door twee toonkammen tegengesteld 

aan elkaar in te bouwen werd dat probleem 
opgelost: gelijke kansen voor de hoge en lage 
tonen.
Daarnaast werd het mogelijk ook veel meer 
melodieën te laten horen. Alleen al een 
andere schijf plaatsen was voldoende. De 
schijvenwisselaar op de afbeelding bevat 
zelfs tien schijven. Met een hendel wijst 
de bezoeker een van de tien titels aan. Na 
inwerpen van een munt komt de gekozen 
schijf omhoog. Daarmee lijkt dit type op een 
ouderwetse jukebox. De muziekinstrumen-
ten maken onweerlegbaar gebruik van de 
begrippen uit de natuurkunde. Maar daarbij 
moet niet vergeten worden, dat er nog geen 
gebruikgemaakt kon worden van elektriciteit. 
De energie wordt hier geleverd door een zwa-
re opwindveer. 
Uit de afbeeldingen blijkt ook de directe sa-
menwerking tussen de muziekinstrumenten-
makers en de makers van de steeds fraaiere 
klankkasten door schrijnwerkers. Dat maakt 
zo’n werkstuk ook helemaal af. Voor mij zijn 
het kunstwerken. 

Tot slot
De combinatie kunst en natuurwetenschap 
lijkt in dit artikel mogelijk wat vergezocht. 
Toch zijn uitvindingen vandaag de dag wel 
vaak een voortzetting van uitvindingen uit 
het verleden, waarbij diverse principes uit de 
natuurwetenschappen werden gebruikt. Er is 
een verschil tussen een kunstje, een kunst en 
een kunde. Het is mogelijk om iets te maken, 
dat erg praktisch in gebruik is. Wanneer 
wordt dat kunst? Voor mij, als uitgesproken 
liefhebber van ambachtelijke kunst, is dat 
de mate waarin er sprake is van vergaande 
creativiteit. Of is kunst alleen maar kunst als 
er kunst op staat? 

BRONNEN 
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Lochem: Uitgeversmaatschappij de Tijdstroom

 Textielwinkel uit 1868, 
in de oorspronkelijk 
staat met onder meer 
kleding uit de omgeving 
van Bennekom

Een overzicht van alle muziekinstrumenten in de Moltzerzaal

Plooi (buitenshuis)- en 
knipmutsen (in de kerk) 
als hoofdbedekking ten 
teken van rouw, het 
model als een signaal 
dat voor iedereen meteen 
duidelijk was. Omstreeks 1920

Een reupelstal met oude gebruiksvoorwerpen en gereedschappen, 
die specifiek zijn voor de omgeving Bennekom
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AlGeMeeN Anneke thurlings, Marianne Offereins / redactie

N
ederland heeft door de eeuwen heen 
veel te maken gehad met ‘water-
overlast’. Grote delen van het land 
zijn diverse malen overstroomd met 

zeewater.
Dat gebeurde door natuurgeweld: sinds de 
middeleeuwen zijn talloze stormvloeden 
opgetekend1, de meest recente daarvan, nog 
steeds in het collectieve geheugen aanwezig, is 
wel de watersnoodramp in 1953. 
Ook door menselijk ingrijpen kwam het land 
onder water te staan, in de ‘Waterlinie’ en 
bijvoorbeeld bij de inundatie in 1944 op Wal-
cheren. Over dit onderwerp alleen al zouden 
hele series te schrijven zijn, maar daar gaat het 
hier nu even niet om. Dat laten we graag aan 
anderen.

Het zeewater vernielde veel. Hele dorpen ver-
dwenen in zee, zeker in vroeger tijden. Gedu-
rende maanden en soms jaren had het zoute 
zeewater in de overstroomde gebieden vrij 
spel. Wanneer dat land eindelijk weer droog-
gemalen was, kon men de schade opnemen.
En schade was er! Het zoute zeewater tastte 
alles aan. 

Monument Willem van Oranje in Delft
Niet alleen door het geweld van de zee werden 
monumenten en bouwwerken aangetast. 
Bij heel veel monumenten en monumentale 
gebouwen werd in het verleden zouthoudend 
water gebruikt voor het aanmaken van de spe-
cie. Bij temperatuurswisselingen en wisselin-
gen in de vochtigheidsgraad kristalliseerde het 
zout en duwde zo de marmeren onderdelen 
uit elkaar. Bovendien tastte het zo het poreuze 
marmer aan.
“Het probleem van zoutschade in natuursteen 
en archeologische en geologische voorwerpen 
wordt nog altijd zwaar onderschat. Zout doet 
mettertijd natuursteen uit elkaar vallen, ver-
oorzaakt bronsrot in bronzen voorwerpen 
en brengt uitbloei van pyriet op gang in geo-
logische voorwerpen. Vaak wordt gedacht dat 
spoelen met leidingwater afdoende is. Men 
gaat er dan van uit dat ‘wat niet zout proeft 
ook niet zout is’ en vergeet dat het menselijk 
lichaam ook een zout milieu is.
Vaak is langdurig spoelen met demiwater de 
enige oplossing.”

In de werkplaats van Rijken staat een aantal 
grote bakken, van ongeveer een kubieke meter, 
met daarin gedemineraliseerd water. (Onder-
delen van) het te restaureren monument wor-
den daarin ondergedompeld. “In deze bakken 
wordt gedemineraliseerd water gepompt, wat, 
na alle bakken doorlopen te hebben, wordt ge-
zuiverd tot een geleidingswaarde van 2 micro-
siemens per cm (ter vergelijking: leidingwater 
heeft in Zeeland een geleidingswaarde van 425 
microsiemens per cm, door de geleidingswaar-
de te meten heeft men een goede indicatie van 
de zoutbelasting). Vervolgens doorloopt het 
gedemineraliseerd water de bakken opnieuw.
Om te voorkomen dat de kalk uit stenen voor-
werpen of bot in dit demiwater mee oplost 
wordt via een tweede patroon kalk toegevoegd. 
Deze patroon kan ook uitgeschakeld worden 
als er met zuiver, niet opgehard demiwater 
moet worden gespoeld.
Om een zo snel mogelijke oplossing van zou-
ten te garanderen, wordt door middel van een 
warmte-element met thermostaat het spoel-
water op de optimale temperatuur gehouden.
Indien na langere tijd de zoutwaarde laag blijft, 

Riaan Rijken begon in 1971 met een meubelrestauratie-
bedrijf en kleine houtdraaierij. Mettertijd kwamen er 
steeds meer werkzaamheden aan monumentenpanden. 
Daarbij lag vooral het accent op de restauratie van  
sculpturen. Onze nieuwsgierigheid werd gewekt doordat 
in zijn werkplaats monumenten worden ontzilt. 

Een bezoek aan de werkplaats van Riaan Rijken

RiAAn RijKen
Ik zie mijzelf als een manusje van alles in de restauratie. De scheiding tussen kunst en 
ambacht is een verwrongen denkbeeld uit de late 19e eeuw, die de kunstenaar op een 
plaats zet die hem niet toekomt en de ambachtsman op een plaats die hem onwaardig is.
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Een bezoek aan de werkplaats van Riaan Rijken

dan stopt de computergestuurde machine au-
tomatisch. Loopt na enige tijd de zoutwaarde 
weer op (dit wordt met sensoren gemeten) dan 
start het proces opnieuw, net zolang tot een 
aanvaardbare zoutbelasting is bereikt.”

Epitaaf St. Jacobskerk, Vlissingen
Twee oorzaken van schade door zout zeewater 
zijn in de voorgaande alinea’s beschreven. 
Een derde is bluswater uit de zee. In 1911 was 
er in de St. Jacobskerk (ja, die van Michiel de 
Ruijter) een grote brand; deze werd geblust 
met zeewater. Dat tastte ook het epitaaf van 
Lambrechtsen-Coolen (1565-1619, tijdens zijn 
leven burgemeester van Vlissingen en gouver-
neur van Oost-Indië; hij geldt als een van de 
geestelijke vaders van de VOC), dat dan wel-
iswaar was gered uit de brand, hevig aan. Het 
epitaaf moest dus gerestaureerd worden. Op 
basis van een bindend advies van monumen-
tenzorg werd aan de restauratie begonnen. 
“Het Engels albast waaruit het epitaaf groten-
deels was gemaakt, veranderde door de hitte in 
een niet doorschijnende kalkachtige steen (in 
werkelijkheid gips) die snel uit elkaar begon te 

vallen, ook doordat de brand met zeewater 
was geblust en de steen bijgevolg grote hoe-
veelheden zout had opgenomen. Met grote 
hoeveelheden schellak en lijnolie, bedoeld 
als conserveermiddel, heeft men getracht de 
oppervlakteschade van de steen te bestrijden, 
op lange termijn tevergeefs.
In de jaren ’70 verdwenen er weer enkele  
onderdelen bovenaan, onder andere het  
wapenschild. Dit is tot op heden spoorloos. 
Rond 2000 was de staat inmiddels zo schrik-
barend slecht dat er ingegrepen moest worden 
omdat het monument grotendeels verpoeder-
de en er gevaar ontstond.
Aanvankelijk was het streven om alle 
onderdelen volgens de Ibach-methode te 
impregneren. Deze methode houdt in dat 
de steen eerst wordt ontzilt en vervolgens 
onder hoge druk met kunsthars wordt vol 
geperst, waardoor de korrels waaruit de steen 
is opgebouwd, weer aan elkaar hechten.” Het 
zou uiteindelijk anders gaan. Zie hiervoor een 
uitgebreid verslag van het restauratieproces, 
te vinden op http://www.acrijken.nl/#!-
blank-1/cxzwf

In de werkplaats viel voor de oplettende 
toeschouwer van alles te zien: zo ligt in een 
van de ontziltingsbakken de draagsteen van de 
lantaarn van de Campveersche toren in Veere, 
die lag opgeslagen in de kelder van het stad-
huis van Veere. “Na een overstroming stond de 
kelder van het stadhuis van Veere vol water, al-
les wat er was opgeslagen, natuurlijk kletsnat. 
Veel moest gerestaureerd worden. Dat staat 
nu in de opslag.” De lantaarn zelf staat ergens 
anders in de werkplaats te verstoffen. Voor de 
gemeente Veere niet belangrijk genoeg? 
Er staan in de werkplaats nog resten van de 
houten kapitelen van de toren van het stad-
huis van Goes. Die waren totaal verrot, dus ze 
zijn helemaal vernieuwd. Ze waren oorspron-
kelijk van eiken, en zijn nu nagemaakt van 
oregon pine.
Uit bioscoop Alhambra in Vlissingen, die werd 
afgebroken, kwam een wandschildering te-
voorschijn, gemaakt door een Belgische vluch-
teling uit de eerste wereldoorlog. Die schilde-
ring staat nog te wachten op een restauratie.
Bij de kerk van Baarland op Zuid Beveland 
waren de draagstukken voor de kromhouten 
draagbalken voor het dak totaal opgevreten 
(zie afbeelding) door de bonte knaagkever. 
Deze werden opnieuw gemaakt van nieuw 
eikenhout. Van een afstand gezien lijkt het 
steen, hier is dus sprake van gerestaureerde 
middeleeuwse nep. 

NOOT 
Voor meer informatie hierover, zie onder meer http://

www.watervragen.nl/overstromingeninnederland. 

Een bezoek aan de werkplaats van Riaan Rijken

WoRteLnoten
Bij vrienden van mij in Koudekerke stond een 
walnotenboom in de tuin. Rijken zei: “Die 
mag je niet omzagen!” Hij kwam met zijn zo
nen, groef de boom met wortel en al uit, en 
bracht hem naar zijn werkplaats. Daar lag de 
wortel zeker tien jaar in een bak met water. 
Nu heeft hij er gezaagd wortelnoten fineer 
van gemaakt van 3 mm dik, dezelfde dikte 
die in de 18e eeuw werd toegepast. M.O.
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Hans Bouma / Bilthoven en Marianne Offereins / Odijk

De inspiratie 
essentieel
 

een gesprek met thea Figee

Thea Figee is een bekend Utrechts beeldend kun-
stenaar. Ze woont en werkt in Utrecht en heeft een 
atelier, waar haar schilderijen en prenten in gemengde 
grafische technieken ontstaan. Sinds 1999 werkt ze 
ook met geblazen glas. Haar grootste inspiratiebron 
voor alles komt voort uit bewondering, respect en zorg 
voor de natuur. “De schoonheid van zoiets kleins als 
een libelle, de gelaagdheid van een sloot vol planten en 
dieren, maar ook de grootsheid van een herfstlucht, de 
kracht van een wilde oceaan, de constante beweging 
en verandering van de natuur.”

AlGeMeeN

neem waar mogelijk actief deel aan het proces, 
bijvoorbeeld het lijnenspel, de structuur en 
het bewerken van glaspoeders op het glas en af 
en toe meeblazen.”

Wat zou je nooit meer doen?
“Lesgeven! Ik zou alle randdingen weg willen 
laten. Ook het schrijven ligt nagenoeg stil. Om 
goed werk te maken, moet je je echt voor de 
volle honderd procent kunnen focussen.”
 
Wat vind je de belangrijkste onderdelen van 
jouw eigen opleiding?
“Vooral de tijd die ik heb gekregen om dingen 
uit te vinden.”

Waren er leraren/mentoren die invloed op je 
hadden?
“Mijn leraren hadden geen invloed op me. Ik 
heb veel geleerd van andere kunstenaars en 
collega’s die ik vanuit het schrijversvak leerde 
kennen. Vooral de Engelse landschapskunste-

Wanneer, hoe en waarom kwam je terecht op de 
plaats waar je nu bent?
“Ik was altijd beeldend kunstenaar, denk ik. Ik 
heb mezelf nooit de vraag gesteld. Als kind zat 
ik al te tekenen, op de leuning van de leunstoel 
die in de kamer stond in mijn ouderlijk huis 
– en die nog in mijn atelier staat. Ik was een 
stil kind en ik observeerde veel. Mijn ouders 
wilden niet dat ik een leven in armoede zou 
leiden, dus mijn vader verscheurde tot twee 
keer toe mijn aanvraag voor de kunstacademie. 
Toch heb ik doorgezet, en daarbij ging ik als 
een stoomwals. Ik weet wel heel stellig wat ik 
wil. Ik weet ook precies waar ik ben, waar ik 
sta. Voor mij is dat de enige manier. Natuurlijk 
hoort daar ook twijfel bij. Je vraagt je elke dag af 
of je het waard bent dat je dit mooie werk mag 
doen.”

Hoe en waarom ben je van grafisch werk over-
gegaan op glas?
“Ik rolde erin, dat gebeurt me vaker, zo kwam 

ik ook in het schrijversvak terecht. als kunstcri-
ticus bij diverse kranten en tijdschriften (AD, 
Utrechts Nieuwsblad, Trouw, Kunstbeeld). Ik 
kreeg de opdracht om een artikel te schrijven 
over Bernard Heesen in zijn glasstudio de 
Oude Horn in Acqoy waar hij op dat moment 
werkte met glasblazers van over de hele wereld. 
Daar werd ik heel zenuwachtig van. Ik wist 
meteen: dit wil ik, dit moet ik. Glas past bij mij. 
Inmiddels heb ik ook met de Engelse meester-
glasblazer Richard Price gewerkt en de laatste 
jaren met de Tsjechen Robert Lenner, Emil 
Kovac en de Noorse glasblazer Geir Nustad.”

Wat zou je onmiddellijk weer doen?
“Ik zou mijn leven weer net zo doen. Ik wil 
alles: glaswerk maken, schilderen, prenten 
maken. Ik zou ook het ambacht van glasbla-
zer willen uitoefenen, maar ik mag het niet 
wegens een kwetsbare pols, want glas is zwaar 
en moeilijk te hanteren. Dat is jammer. Ik ben 
er wel bij als mijn werk geblazen wordt en ik 
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De inspiratie essentieel

naar Andy Golds-
worthy is voor mij 

een grote inspirator, 
en natuurlijk ook 

Monet.”
 

Wat was het belangrijkste 
moment in je carrière?

“In 2005 kreeg ik een tentoonstelling in de 
Glasgalerie in Leerdam. Ik was nog maar vrij 
kort met glas bezig. Dat vond ik echt een eer 
en een hoogtepunt.
Een belangrijk moment is ook dat ik ophield 
met het schrijven, dat ik me volledig op mijn 
eigen werk kon concentreren.”

Als je terugdenkt aan je carrière tot dusver, 
waar ben je het meest trots op?
“Ik ben wel heel trots dat ik door alles heen 
mijn eigen zin heb doorgezet. Mijn eerste baan 
was een kantoorbaantje. Dat voelde als een 
gevangenis. Dag één smeedde ik al plannen 
eraan te ontsnappen en ben ik – langs een 
weliswaar heel grote omweg – beeldend kun-
stenaar geworden. Ik voel me bevoorrecht dat 
ik dit werk mag doen.”
 
Wat waren de grootste problemen die je op je 
weg bent tegengekomen?
“Ja, de financiën natuurlijk. Kunstenaar zijn is 
nu eenmaal geen vetpot. Je moet veel doen om 
brood op de plank te krijgen. Maar als regel 
denk ik niet in problemen; ik denk in oplos-
singen.”

We zijn bezig met een themanummer ‘Kunst 
en natuurwetenschap’ wat is volgens jou het 
verband?
“Ik vind inspiratie in de natuur, dat is de link 
met biologie. Ik kies voor het geblazen natron-
glas. Glas is gesmolten zand (72,6 procent), 
kalk (13 procent) en soda (8,4 procent) daar zit 
je in de scheikunde. Het glas waarmee ik werk 
heeft minder dan 4 procent lood. Zit er bedui-
dend meer lood in dan spreek je van kristal. 
De oven waarin het glas gesmolten wordt is 

1200 oC. De koeloven waarin het glas later 
minstens anderhalve dag terugkoelt begint bij 
510 oC en daar heb je het natuurkundig aspect 
te pakken. 

Hoe en waar pas jij bewust natuurwetenschap 
toe in je werk?
“Dat is het verhaal van de belletjes. Door 
tijdens het glasblazen op een bepaald moment 
een spijker in het glas te steken, komt er lucht 
in en vormt zich een bel. Je kunt ook bellen 
organiseren door potas op het glas te strooien. 
Ook dat is een vrij grove methode. Subtieler is 
het wanneer je – een klein beetje – bakpoeder 
over het glas strooit, dan gaat er nieuw glas 
overheen, waarmee je het bakpoeder opsluit, 
een chemische reactie uitlokt, net als bij zelf-
rijzend bakmeel: uit NaHCO

3
 (zuiveringszout, 

dubbelkoolzure soda of natriumwaterstof-
carbonaat) ontstaat CO

2
 (koolstofdioxide) en 

daarmee heb je tussen die twee lagen belletjes 
georganiseerd.
Ik maak ook dikwijls gebruik van de craquelé 
techniek.
Je hebt een kleur aan de binnenkant, daar-
overheen gaan glaspoeders, dan gaat het in 
een ijskoud waterbad en daar craqueleren 
de kleurlagen door elkaar. Dat is dan dus 
natuurkunde. Ook gebruik ik (voor een deel 
weggebrand) bladzilver en koperdraad dat in 
die combinatie in het glas een schilderachtig 
effect geeft. Niet alles is te combineren, ook 
het glas uit verschillende werkplaatsen houd ik 
zorgvuldig uit elkaar om breuk te voorkomen. 
Voor een groot deel weet ik welke kant het 
uitgaat. Voor een deel ook niet, dat is de uitda-
ging en de verrassing.”

Wat is je grootste wens voor de toekomst als het 
gaat om je werk?
“Dat ik het altijd mag blijven doen.”
 
Laatste vraag: Wat zou jij jezelf gevraagd heb-
ben als je mij was?
“Ehhmmm… nou, volgens mij hebben jullie 
eigenlijk al zoveel gevraagd. Ik denk dat alles 
er wel inzit. Maar het gaat bij mij ook nog om 
de zorg voor de natuur. Daar leef ik ook naar. 
Ik zoek naar de eenvoud om daar gelukkig 
mee te zijn.” 

NOOT
Wie meer wil weten over Thea en haar werk, kan kijken 

op www.theafigee.nl.

Eruzione Vulcanica

Dat de aarde onder onze voeten constant in beweging is en bruist van de energie bewijst een vulkaan. De natuurkrachten van een uitbarsting zijn 
indrukwekkend. Ik kan uren kijken naar films over dit fenomeen. Vuur, het mooiste rood en geel en beweging. Dat alles is ook aan de orde in het 
glasblazen waar ik vanaf het eerste moment dat ik een glasblazerij betrad zo verliefd op werd. In Eruzione Vulcanica wil ik die kracht laten zien met 
het mooiste 'rosenrot' en 'goldrubin', twee kleuren die samen zoveel warmte geven dat het object constant lijkt na te gloeien. Dat is ook de bedoeling.De inSpiRAtie

In deze kleine fotoreportage is te zien waar Thea haar inspiratie vandaan haalt.

“Voor mij is de inspiratie essentieel evenals de passie voor het vak en de materialen 
waarmee ik werk. Ik zoek naar de schoonheid in een wereld die veel lelijks heeft. Niet de 
esthetiek van alleen maar mooi ‘poetswerk’. Ik zoek ook de grenzen op van wat ik met de 
diverse materialen kan bereiken. Voor mij zijn integriteit, intensiteit en mijn eigenheid 
noodzaak. Ik wil niet opgaan in de massa. Ik zoek de karakteristiek en de herkenbaarheid.”
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H
aeckel is bij sommige biologen bekend vanwege zijn 
recapitulatietheorie. Volgens deze theorie doorloopt 
een organisme tijdens zijn ontwikkeling (ontogenie) 
vanaf het embryonale stadium alle stadia van zijn 

evolutie (fylogenie). Zoogdieren zouden dan beginnen in het 
eencellig stadium en via het vissen- en het reptielenstadium de 
zoogdierenvorm bereiken. De tekeningen om deze theorieën te 
bewijzen, zijn welbekend, ze stonden, en staan, in veel biolo-
giemethodes. Haeckel had deze tekeningen enigszins aange-

past, zodat ze beter bij zijn theorie pasten. Om die reden wordt 
hij genoemd als wetenschapsfraudeur, maar andere twijfelach-
tige benamingen zijn: racist, antisemiet en wegbereider van de 
nazi’s (vanwege de stambomen die hij tekende; die zijn nu niet 
meer aanvaardbaar, maar werden in zijn tijd door Darwin en 
andere wetenschappers wel onderschreven). Hij is ook de uit-
vinder van de term oecologie (nu ecologie). Dit wetenschaps-
gebied bestaat onder die naam nu al 150 jaar. Haeckel wilde 
botanicus worden maar werd uiteindelijk zoöloog.

Het penseel of de microscoop 
Tijdens zijn eerste reis door Italië hoopte hij in het zeeleven 
nieuwe ongewervelde organismen te ontdekken. Maar daar 
kwam niet veel van terecht: hij pakte zijn microscoop niet uit 
en dacht dat hij met zijn botanische kennis en zijn tekentalent 
geschikt was om in de voetsporen van Von Humboldt te treden 
en landschapsschilder worden. 
Onder druk van zijn vader en met oog op een huwelijk met zijn 
geliefde besloot hij toch maar hoogleraar te worden en reisde 
naar Sicilië om daar het zeeleven te bestuderen. Hij onderzocht 
het zeewater dat de vissers naar hem brachten zowel met de 
ogen van een kunstenaar als die van een onderzoeker. En werd 
gefascineerd door die ‘zeewonderen’. Hij beschreef ze als ‘sub-
tiele kunstwerken van gekleurd glas of edelstenen’.
Hij had zijn doel gevonden en haalde elke dag op de vismarkt 

Ernst Haeckel (1983-1919) was een navolger van Alexander 
von Humboldt en wilde, net als de in die tijd wereldberoemde 
wetenschapper, de natuur kunstzinnig beschouwen en wat 
hij waarnam combineren met wetenschappelijke feiten. Dit 
naar analogie van wat Von Humboldt had geschreven over de 
samenhang tussen en kennis, wetenschap, poëzie en kunst. En 
dat kon hij eigenlijk alleen goed verwezenlijken door te reizen, 
net zoals zijn beroemde voorganger had gedaan. Hij dacht dat 
hij door reizen en onderzoek te doen de twee ‘zielen’ die in 
hem leefden, de verstandsmens en de kunstenaar, zou kunnen 
verenigen. Op zijn eerste reis door Italië onderzocht hij het 
zeeleven en daarvan vooral de radiolariën, de straaldiertjes.

Haeckel: Kunstenaar en  
wetenschapper

Enkele bladzijden uit Kunstformen der Natur

AcHterGrOND Marijke Domis / redactie 
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De Franse architect Binet gebruikte tekeningen van de radiola-
riën als inspiratie voor het ontwerp van de Port Monumentale 
op de Wereldtentoonstelling in Parijs (1900). Binet schreef 
later nog een boek onder de titel Esquisses Decoratives, waarin 
hij liet zien hoe Haeckels illustraties te gebruiken waren voor 
inrichting van huizen: kwallen als lampen, eencellige orga-
nismen als lichtknoppen en microscopische celstructuren in 
behangpatronen.

Haeckel had zijn eigen villa in Jena ‘Villa Medusa’ genoemd. In 
het plafond van een van de kamers zat een rozet die geïnspi-
reerd was op zijn eigen tekening van een kwal. 

een hoeveelheid zeewater. Hij onderzocht de diertjes, vooral 
radiolariën, die hij zag, beschreef ze en tekende ze. Hij kon met 
één oog in de microscoop kijken terwijl hij met zijn andere oog 
naar het tekenblad bleef kijken. Deze eigenschap kwam bij zijn 
werk zeer van pas. Tijdens zijn verblijf op Sicilië beschreef hij 
meer dan honderd nieuwe soorten.
Twee jaar na zijn thuiskomst in Duitsland verscheen zijn twee-
delige werk ‘Die Radiolarien (Rhizopodia Radiaria)’ en werd 
hij tot buitengewoon hoogleraar in Jena benoemd.
Helaas stierf zijn vrouw jong (na twee jaar) en in de tijd daarna 
hield hij zich bezig met zijn volgende werk ‘Generelle Morpho-
logie der Organismen’; in dit werk toonde hij zich ook een aan-
hanger van Darwin, die hij zeer bewonderde. Ook gaf hij een 
naam aan het vakgebied van Von Humboldt: Oecologie (huis-
houden). Alle organismen op aarde leefden als gezinsleden bij 
elkaar in een huis en moesten rekening houden met elkaar.

Kunstformen der Natur
In veel boeken die Haeckel schreef, werden zijn prachtige te-
keningen opgenomen en niet als losse afbeeldingen vertoond. 
Voor Haeckel gaven ze het verhaal van de natuur weer; hij gaf 
daardoor een aanschouwelijk beeld van de evolutie. Met zijn 
kunst bracht hij wetenschappelijke kennis over. Rond 1900 
werd onder de titel ‘Kunstformen der Natur’ een serie boekjes 
uitgegeven, met daarin honderd schitterende prenten. In dit 
werk gaf Haeckel aanwijzingen aan ambachtslieden, kunste-
naars en architecten hoe ze deze fraaie motieven moesten 
gebruiken.
Art Nouveau-kunstenaars deden inspiratie op uit de natuur 
en probeerden rond 1900 de verstoorde verhoudingen (door 
onder andere industrialisatie en verstedelijking) tussen mens 
en natuur te herstellen. 
Emile-Gallé (een beroemd glaskunstenaar) beweerde dat we-
tenschappelijke laboratoria door de ‘oogst’ uit oceanen (hij had 
Kunstforme der Natur) ateliers voor decoratieve kunsten waren 
geworden. De ‘kristallijnen kwal’ zorgde voor nieuwe ‘lijnen en 
schakeringen in glas’ volgens hem.

Art Nouveau en Jugendstil
Dankzij de Art Nouveau (met name in Frankrijk en België) of 
Jugendstil (vooral in Oostenrijk en Duitsland), een stijlperiode, 
gebaseerd op de Arts and Crafts movement die in de tweede 
helft van de negentiende eeuw was ontstaan in Engeland, werd 
in die tijd alles doortrokken van elementen uit de natuur.  
In glazen deuren werden sierlijke bloemenranken gegraveerd 
en meubelmakers maakten tafelpoten en armleuningen in 
de vorm van fraai gebogen takken. Gaudi verwerkte Haeckels 
zee-organismen in trapleuningen en bogen. Reusachtige zee-
egels sierden zijn glas-in-loodramen en zijn plafondlampen 
leken op nautilusschelpen; verder gaven bundels zeewier met 
daarin verstrengeld algen en ongewervelde zeedieren vorm aan 
zijn ramen, vertrekken en trappen.
Ook in de VS werden in die tijd kunstenaars en vormgevers, 
zoals van het beroemde huis Tiffany, beïnvloed door Haeckel, 
met objecten, geïnspireerd door ‘etherische doorzichtige kwal-
len en algen’. Hij ontwierp vazen met daaromheen kwallen en 
zeewierkettingen van goud en platina. 

Tuinontwerp van Binet

Port Monumentale van de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs
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Schatkamer van de  
natuurwetenschappen
 
teylers Museum Haarlem

Het is een regenachtige zaterdagmorgen als ik besluit weer eens een bezoekje te 
brengen aan het Teylers Museum in Haarlem. In dit oudste museum van Nederland 
raak je nooit uitgekeken. Er zijn regelmatig wisseltentoonstellingen, maar mijn 
aandacht gaat toch vooral uit naar het unieke gebouw met die fascinerende 
collectie kunst en vooral natuurwetenschap. 

De Ovale Zaal

AcHterGrOND Harriet Koning / Zuidlaren

Het topje van de Mont Blanc



D
EC 2016 N

V
O

X
   531

Natuurlijke magneet uit Siberië

H
et Teylers opende in 1784 zijn deuren. 
Het werd gebouwd met geld uit de na-
latenschap van de Haarlemse bankier 
en zijdefabrikant Pieter Teyler van der 

Hulst (1702-1778). In de oorspronkelijke zalen 
van het museum is geen kunstmatige verlich-
ting. De fossielen, kristallen en instrumenten 
worden verlicht door het daglicht dat door de 
grote glazen koepels in het dak naar binnen 
valt. Alleen dat geeft al een bijzondere sfeer. 
De bezoeker stapt terug in de tijd.
Behalve fossielen, kristallen, natuurkundige 
instrumenten en scheikundige apparaten 
bevat de collectie munten, penningen, boeken 
en schilderijen. Een aparte zaal is gereserveerd 
voor tijdelijke exposities. Bijzonder is een 
kabinet met goocheltrucs waar de trucs aan 
de bezoeker worden verklaard op basis van 
natuurkundige principes.

Het museum laat duidelijk zien dat ook ten 
tijde van De Verlichting kunstenaars en we-
tenschappers elkaar inspireerden en gebruik-
maakten van elkaars kennis en kunde om 
zich verder te ontwikkelen. Zo lijken sommige 
schilderijen gemaakt met optische hulpmid-
delen en gebruikten wetenschappers door 
kunstenaars vervaardigde afbeeldingen voor 
documentatie van hun onderzoek. Denk aan 
botanische tekeningen, maar ook tekeningen 
van instrumenten.
De relatie kunst en wetenschap wordt beli-
chaamd door het bronzen beeld dat zich bo-
venop het dak van het Teylers bevindt, getiteld 
‘Wetenschap en Kunst door Faam bekroond’, 
een werk van beeldhouwer Bart van Hove uit 
1886.

Opvallende en bekende instrumenten in het 
Teylers zijn de elektriseermachine – waarmee 
met behulp van wrijving elektrische lading 
opgewekt wordt – en de Leidse Flessen waarin 
deze lading opgeslagen kan worden, een soort 
voorloper van de accu. Ze staan mysterieus te 
glimmen in de Instrumentenzaal. Vroeger wer-
den ze gebruikt om onderzoek mee te doen en 
demonstraties mee te gegeven. Met een beetje 
fantasie kun je nog voor je zien hoe negentien-
de-eeuwse wetenschappers deze gevaarlijke 
instrumenten moeten hebben bediend. Hun 
presentaties waren destijds ware kunststukjes 
in de ogen van geïnteresseerde leek.

Mijn oog viel deze keer op het topje van de 
Mont Blanc. Het stukje biotiet-graniet ligt in 
een vitrine midden in de Ovale Zaal. In de ge-
typte toelichting staat dat de Zwitserse geoloog 
Honorace Bénédict de Saussure het topje van 
deze Alp heeft afgehakt. Hij deed dat tijdens de 
eerste wetenschappelijke beklimming van de 
Mont Blanc in 1787. Martinus van Marum, de 
eerste directeur van Teylers kocht het in 1802.
De Saussure maakte vele reizen door de Alpen. 
Aan de hand van berekeningen bracht hij de 
hoogte en de ligging van het gebergte in kaart. 
Zijn reisverslagen waren een eerste aanzet tot 
de ontwikkeling van het toerisme in de Alpen.

Ook stond ik eens wat langer stil bij de natuur-
lijke magneet uit Siberië. Een magnetiet. In de 
opstelling in het Teylers laten ze zien hoe deze 
steen met gemak een groot gewicht kan torsen. 

Volgens Van Marum, die ook dit wonder der 
natuur heeft aangeschaft, kan ‘de Russische 
magneet’ maar liefst “200 ponden” dragen. 
Magnetiet is een natuurlijk magnetisch mi-
neraal en wordt gebruikt voor het maken van 
permanente magneten. Het magnetisme van 
magnetiet wordt veroorzaakt door het ijzer dat 
erin voorkomt.

Pieter Teyler van der Hulst wilde een ken-
nisinstituut oprichten om de belangstelling 
voor kunst en wetenschap te bevorderen. In 
die opzet is hij geslaagd. Nu, in de 21ste eeuw, 
weten jaarlijks meer dan 100.000 mensen de 
weg naar het Teylers Museum in Haarlem te 
vinden. Wie had dat in 1784 kunnen voorspel-
len? 

Ben je geïnteresseerd in (natuur)weten
schap, dan moet je Teylers zeker een 
keer een bezoek brengen. Maar ook als je 
liefhebber bent van schilderkunst of als je 
wilt weten hoe een museum er een paar 
eeuwen geleden uitzag, is het Teylers 
Museum een aanrader. 
Voor scholen, zowel voor het basisonder
wijs, voortgezet onderwijs als het hoger 
onderwijs, zijn er speciale educatieve 
programma’s, eventueel aan te passen in 
overleg.
Docenten in bezit van een ledenpas van de 
NVON of de Vlaamse lerarenpas hebben 
gratis toegang tot het museum (Alleen 
voor tentoonstellingen met toeslag moet 
de toeslag worden betaald).
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V
oor ons is het volstrekt normaal, dat, 
als wij een kopie willen maken van 
een origineel deze kopie niet in spie-
gelbeeld wordt afgedrukt door het fo-

tokopieerapparaat. Met een repetitieopdracht 
voor de hele klas geeft dat anders wel een 
probleem. De overeenkomst van alle technie-
ken is, dat er sprake moet zijn van een foutloos 
origineel en dat dit origineel liefst meerdere 
keren gebruikt kan worden. Ook voor NVOX 
probeert de redactie een foutloos origineel bij 
de drukker in te leveren. Eén enkele fout wordt 
circa 4000 keer vermeerderd. Dat probeert de 
redactie dus te vermijden.

Het vermeerderen van originelen in 
het verre verleden
Zonder de boekdrukkunst was het alleen maar 
mogelijk meerdere exemplaren van een hand-

schrift te krijgen door dat in zijn geheel over te 
schrijven. Dat werden dus meestal geen heel 
grote hoeveelheden, eerder tientallen, die in 
de loop der tijd helaas verloren gingen. Door 
de uitvinding van de boekdrukkunst werden 
oplagen van duizenden exemplaren mogelijk, 
waardoor de kans op verlies een stuk kleiner 
werd en de verspreiding van kennis enorm toe 
kon nemen. 
Wie de boekdrukkunst heeft uitgevonden 
is niet precies bekend, maar in het grijze 
verleden was het drukken van afbeeldingen al 
wel bekend. De originelen waren in spiegel-
schrift, bijvoorbeeld op zegelringen als een 
soort handtekening. De uitvinding zelf was 
een stevig onderwerp van discussie. Vooral de 
Katholieke Kerk was een fervent tegenstander. 
Het gaat dus vooral om de uitvinding van de 
techniek zelf. 

Blokdruk
In het verleden, rond het jaar 1000, werden 
houtblokken gebruikt, waarbij uit elk blok 
een pagina gemaakt werd. Die werd met de 
hand uitgesneden en was dus voor eenmalig 
gebruik. Was een blok meerdere malen te 
gebruiken, omdat alleen die pagina nodig was 
dan ontstond een vorm van massaproductie, 
zoals van bidprentjes.

Later ging men over op het gebruik van losse 
loden letters, die steeds weer opnieuw te ge-
bruiken waren in andere samenstellingen. 
Die letters lagen gesorteerd in letterbakken. 
Van beroep was men letterzetter.

Daarna ging men ook gebruikmaken van 
regelzetmachines (vanaf 1890). Letterbakken 
waren niet meer nodig, omdat de letters steeds 
werden omgesmolten voor hergebruik met 
behulp van matrijzen. Deze methode heeft 
het heel lang uitgehouden tot in de twintigste 
eeuw. Voor leerlingen heel kenbaar als ze 
een stempeltje krijgen van de juf of meester 
of zelf uit een half-doorgesneden aardappel 
een eigen stempel kunnen snijden en mogen 
afdrukken met een stempeldoos. Dat heet dan 
hoogdruk. Een techniek, waarbij de verhoogde 
delen van drukinkt worden voorzien en de 
lagere delen dus niet, zoals dat gebeurt bij de 
stempels, houtgravures, kartondruk en ook bij 
linosneden. De vorm wordt met enige kracht 
op het papier geperst. Daardoor zijn de letters 
in het papier ‘voelbaar’, want kenmerkend is 
voor deze techniek. 

De boekdrukkunst in Europa
Het is niet precies duidelijk wie de feitelijke 
uitvinder is geweest, maar Johannes Guten-

Maarten Foeken / redactie

De uitvinding van de boekdrukkunst wordt ook wel beschouwd 
als de belangrijkste uitvinding van de mens. Met deze 
techniek werd het mogelijk om aan de volgende generaties 
het geheugen en de kennis van de vorige generaties door te 
geven, zonder afhankelijk te zijn van het mondeling doorgeven 
van deze kennis. De kennis/het geheugen wordt als het ware 
buiten het lichaam opgeslagen.
In dit artikel wordt vooral aandacht besteed aan de oudste 
technieken.

Van blokdruk  
tot laserprinter
Met eeuwenoude technieken

Een drukkerij uit vervlogen tijden, toen nog met veel 
werknemers

Eén van de honderden 
lettertypes die in 
de loop der tijd 
ontwikkeld zijn  
(Bron: Dan X Solo)
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Van blokdruk tot laserprinter

berg is de meest waarschijnlijke, al is Laurens 
Jansz. Koster een goede tweede. Rond de 
vijftiende eeuw werd al gebruik gemaakt van 
blokdruk en letterdruk. Of de techniek is over-
gewaaid vanuit het Oosten of dat de techniek 
ook in het Westen is ontwikkeld valt niet meer 
te achterhalen. Het gebruik van losse letters 
was in het Westen favoriet, ook al door het 
minimale aantal letters, vergeleken met de 
Chinese tekens.
De vroegste drukwerken van voor 1500 worden 
wel de incunabelen genoemd. 
De grootste ontwikkeling vond plaats in de ze-
ventiende eeuw. Christoffel Plantijn, werkend 
in Antwerpen en Leiden was daarbij leiding-
gevend en superieur. Door de mechanisatie 
verloor deze kunst helaas aan betekenis.

De drukpers
Een uitvinding die het mogelijk maakte om 
teksten en afbeeldingen in grote oplagen te 
vermeerderen. Het gebruik was rond het jaar 
1000 in China al bekend en enkele eeuwen 
later ook in Europa.
Het model bestaat uit een onderplaat, waar 
het origineel, opgebouwd uit losse letters, met 
de complete tekst op ligt. Die wordt handma-
tig van inkt voorzien. Dan wordt daar een vel 
papier op gelegd. De bovenplaat is de degel, 

die handmatig naar beneden wordt gedraaid 
tot tegen de drukvorm aan. Daardoor wordt 
de afdruk gemaakt. Dat was het begin van de 
boekdrukkunst. De degel is de voorloper van 
de huidige technieken, zoals de cilinder- en 
rotatiepersen, die een aanzienlijke versnelling 
van het proces betekenen. 

Etsen (in het kort)
Een andere techniek om een origineel te 
maken is etsen. De manier waarop een ets 
gemaakt wordt heet de diepdruktechniek. 
Men gebruikt een zinken of koperen plaat. 
Deze wordt voorzien van een laagje etsgrond 
(bijenwas en white spirit). In deze laag wordt 
de afbeelding met een etsnaald in spiegelbeeld 
gemaakt. Als de afbeelding klaar is, wordt de 
etsplaat omgekeerd in een etsbak gelegd. Die 
bevat afhankelijk van de keuze van het mate-
riaal van de plaat salpeterzuur, ijzerchloride of 
kopersulfaat. Vervolgens vindt er een van de 
mogelijke redox-redacties plaats, waardoor de 
afbeelding met behulp van de oplossing in de 
bak als het ware wordt ‘ingevreten’.

Enkele voorbeelden van deze redox-reacties
•  Koper met ijzer (III) chloride: 

Cu + 2 Fe3+ → Cu2+ + 2 Fe2+

•  Zink met salpeterzuur: 

Zn + 2H+ → Zn2+ + H
2

•  Koper met salpeterzuur: 
3Cu + 8 HNO

3
 → 3Cu2+ + 6 NO

3
- + 2 NO + 4 

H
2
O 

Als de etsplaat lang genoeg in de etsbak is 
geweest, wordt deze ge-inkt. Dan wordt de 
plaat schoongeveegd, waardoor alleen in de 
groeven de inkt achterblijft. Na nog enkele hier 
niet verder besproken handelingen wordt de 
plaat in de etspers geplaatst, samen met speci-
aal natgemaakt papier. Onder hoge druk wordt 
de inkt in het papier geperst. 

Stencil 
Het woord stencil wordt nog vaak gebruikt 
voor afdrukken die helemaal niet met een 
stencilmachine zijn gemaakt. Deze methode 

Een degelpers van J.F. van Royen  
rond 19e eeuw

De huidige  
printers, scanners 
en faxen werken 
met hetzelfde  
principe

Afdruk van een ets (Bron: André Maas)
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een toner wordt dan een beeld gemaakt, dat 
kan worden afgedrukt en naar wens in grote 
hoeveelheden. Het is dan alleen zaak steeds 
voldoende inkt beschikbaar te hebben. Zo 
niet, dan is dat al snel aan de steeds fletsere 
afdrukken te zien. Het beschrijven van de 
complete techniek is binnen dit artikel niet 
mogelijk. 
De ontwikkeling ging zeer snel van de ma-
trix-printers, naar inktjetprinter naar laserprin-
ters naar kleurenlaserprinters. 
Niemand vindt het nog bijzonder, dat nu een 
eenmaal getypt tekstbestand via een toetsen-
bord van de computer naar de printer wordt 
gestuurd of dat foto’s worden ingeladen van 
een digitale camera, waar de printer een 
mooie afdruk van maakt, op fotopapier en 
liefst in kleur. 

BRONNEN 
Solo, D. (1976). Victorian display alphabeths. New York: 

Dover Publications, Inc.

Hoftijzer, P. (2003). De lof der boekdrukkunst. Zutphen: 

Walburg Pers. 

www.Meermanno.nl

www.PlantinMoretus.nl 

www.bibliopolis.nl/beeldbank

https://nl.wikipedia.org/wiki/boekdrukkunst

www.kb.nl

Met dank aan Petra Luijkx van museum Meermanno,  

Den Haag, voor de geleverde afbeeldingen.

lint worden de letters in de 
waslaag geslagen. Daardoor 
komen er plekken, waar de 
inkt doorheen kan. Fouten 
zijn nog wel te herstellen met 
rode correctielak. Vervolgens 
wordt het moedervel op een 
cilinder geplaatst met een 
inktrol. Door de hendel rond 
te draaien komt steeds een 
leeg vel in aanraking met 
het moedervel, waar de inkt 
doorheen gaat. Dat draaien 
gebeurde handmatig. In 
een hoog tempo werden 
dan vele afdrukken gemaakt 
voor diverse doeleinden. De 
techniek is overgenomen 
door het fotokopieerapparaat 
in de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw.

Fotokopieerapparaat
De huidige scanners, printers 
en faxen werken allemaal 
volgens hetzelfde principe. 
Nu is het zelfs mogelijk om 
één apparaat al deze taken te 
laten uitvoeren, al dan niet 

met geheugenopslag.
Het apparaat werkt met een optisch systeem, 
dat het origineel direct op een elektrisch 
geladen printrol projecteert. Met behulp van 

maakt gebruikt van materiaal, ook wel sten-
cilmoedervel genoemd bestaande uit een laag 
was en een tweede laag, die inkt doorlaat.
Bij gebruik van een typmachine zonder inkt-

uitViNDiNGeN

kleintje 

weten-
schap

In de warmere mediterrane gebieden van Eurazië aten neandertha
lers veel plantaardig voedsel. Maar volgens paleoantropologen was 
dat niet het geval in de koudere gebieden zoals de mammoetstep
pen. De mammoetsteppe, een bijna geheel boomloze steppetoendra, 
was tijdens de koude periodes van het Pleistoceen het dominante 
landschap van MiddenEuropa tot OostAzië. In deze gebieden zou
den de neanderthalers, die leefden tussen 180.000 en 30.000 jaar 
geleden, hoofdzakelijk vlees hebben gegeten van grote wilde dieren 
zoals mammoeten. 
Onderzoekers konden tot nog toe het dieet van de neanderthalers 
niet goed reconstrueren. Dankzij nieuwe microscopische onderzoek
methoden is tandsteen een goede bron om sporen van voedsel te 

analyseren. Daardoor konden kleine plantaardige deeltjes in het 
tandsteen van opgegraven neanderthalertanden onderzocht wor
den. De tanden waren afkomstig uit zes verschillende archeologische 
vindplaatsen, waaronder in Kroatië, Italië en Rusland. Dit onderzoek 
leidde tot de conclusie dat neanderthalers in al deze gebieden gere
geld planten consumeerden.
De betrouwbaarheid van tandsteen als bron in de reconstructie van 
voeding werd ook onderzocht. Dit gebeurde door bestuderen van het 
tandsteen van een groep recent overleden chimpansees waarvan de 
voeding twintig jaar lang was bijgehouden.    

Bron: UL

Neanderthaler at ook planten  
op de koude steppe

Een blokdruk rond het jaar 1500
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receNsies

slakkenhuis, van de blaadjes van een roos tot 
een melkwegstelsel. 
In een vijftal hoofdstukken wordt de wiskun-
dige achtergrond beschreven, maar dankzij 
de vele voorbeelden uit kunst, historie en 
natuur, is dit boek veel meer dan dat.
O ja, en dit boek gaat naar hoofdredacteur 
Maarten, die bij het werken aan zijn doosjes, 
bewust of onbewust, van de Gulden snede 
gebruikmaakt. Moet ik hem toch eens vragen.

MAriANNe OFFereiNs

Voor iedereen die met kunst te maken heeft, 
is de Gulden Snede een bekend begrip. Het 
is al eeuwenlang de maatstaf voor harmonie. 
Wiskundigen en kunstenaars gebruikten de 
Gulden Snede als basis voor hun theorieën. 
In dit boek komt een groot aantal verschij-
ningsvormen van de gulden snede binnen de 
wetenschap en de kunst aan de orde.
Als je goed kijkt, komt de gulden snede 
overal terug. Dat gaat van de zaadjes in een 
zonnebloem tot het gezicht van de Mona 
Lisa, van een betaalpasje tot de bouw van een 

Gulden snede

Fernando Corbalán. De gulden snede. De 

goddelijke verhouding in de wiskunde. 

Kerkdriel: Librero. 160 p., ill.  

ISBN 9789089986764. € 9,95.

iedere wetenschapshistoricus het moeten 
aanschaffen. Elders in dit blad vindt u een 
interview met een van de redacteuren van dit 
bijzondere boek, Marieke van Delft, waarin 
ook op de achtergrond van de reden van deze 
uitgave wordt ingegaan. De bekende schrijver 
en ontdekkingsreiziger, Redmond O’Hanlon, 
schrijft: “Als je kijkt naar het adembenemende 
resultaat van Merians werk, zal iedereen het 
met me eens zijn dat de Metamorphosis insec-
torum Surinamensium is gemaakt door een 
buitengewoon natuuronderzoeker die tevens 
de grootste planten- en dierenschilder was 
die ooit heeft geleefd.” Vanzelfsprekend ben ik 
het daar helemaal mee eens. Misschien kunt u 
uw toa verleiden om voor dit boek een vitrine 
te maken. Dan kunt u iedere dag een andere 
pagina met de prachtige ingekleurde tekenin-
gen aan uw klassen tonen. Zonder het risico er 
vieze vette vingers op te krijgen.
Heb ik dan echt niets aan te merken? Nou nee, 
of het mocht zijn dat je het niet gemakkelijk in 
bed kunt lezen wegens het formaat.
Als u bioloog bent, of boekenliefhebber, 
wetenschapshistoricus of kunstminnaar is er 
maar één advies: kopen dat boek!
Voor meer informatie kunt u ook nog de 
website bezoeken: http://www.sibyllamerian.
com/. En als u toch achter de computer zit, 
kijk dan ook eens op www.kb.nl.

MAriANNe OFFereiNs

Vanmiddag ben ik heen en weer naar Houten 
gereden om bij de uitgever dit prachtige boek 
op te halen. Ik kon niet langer wachten. En wat 
is het een bijzonder boek!!! In een super groot 
formaat: 35,5 cm breed en 53,5 cm hoog. Want 
dat was ook het formaat van de oorspronke-
lijke versie. Het weegt ook wel wat (ruim vijf 
kilo). 
Deze facsimile van het boek van Merian wordt 
voorafgegaan door een aantal essays, in het 
Nederlands en het Engels, van vooraanstaan-
de wetenschappers die zich hebben verdiept 
in haar leven en werk en in de context van 
haar tijd. De oorspronkelijke teksten staan 
achteraan in het boek ook in de Engelse verta-
ling. Het boek wordt afgesloten met een index 
van planten-, dieren- en insectennamen.
Voor haar onderzoek naar de voortplanting en 
de ontwikkeling van insecten reisde Merian 
in 1699 naar Suriname. Het resultaat was dit 
boek. Tegenwoordig wordt zij beschouwd als 
een zeer begenadigd kunstenaar, maar ook als 
een empirische wetenschapper die als een van 
de eersten het gangbare idee van de spontane 
generatie van insecten uit aarde naar het rijk 
der fabelen verwees.
Ja, en dan het boek zelf, de facsimile van het 
boek van Maria Sibylla Merian. Zo fraai, en zo 
goed verzorgd. En de platen zijn zo prachtig. 
En dan te bedenken dat het oorspronkelijke 
werk ruim drie eeuwen geleden is gemaakt. 
Alleen al daarom zou iedere bioloog en 

Metamorphosis insectorum Surinamensium

Maria Sibylla Merian. Metamorphosis in-

sectorum surinamensium. Verandering 

der surinaamsche insecten - transfor-

mation of the surinamese insects. Tielt: 

Lannoo – Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. 

200 p., ill. ISBN 9789401433785.€ 99,00 

en gratis verzending tot 31 december, 

vanaf 1 januari 2017 € 119,00.
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Nederlandse botanici een toelichting op die 
meesterwerken. Elk van de hoofdstukken  
– met onderwerpen als verre reizen, uit-
gevers, drukkers en illustratoren en oude 
plantenrassen – is geïnspireerd op een plaat 
uit een van deze bijzondere werken. Zo lees 
je over de geschiedenis van de botanische 
druktechnieken. Na de uitvinding van de 
drukpers kwamen kruidboeken ter beschik-
king van een groter publiek dan in de tijd van 
handgeschreven en getekende boekwerken. 
Behalve botanische onderzoekers waren daar 
ook altijd kunstenaars bij betrokken. Een an-
der hoofdstuk is gewijd aan de naamgeving. 
In de 16e eeuw is er in de botanische litera-
tuur een rijke traditie ontstaan van prachtige 
titelprenten (frontispices); deze waren ook 
bedoeld als ‘statements’. Je kijkt je ogen uit bij 
die platen. Dat gebeurde vooral in de Lage 
Landen, waar de belangrijkste uitgevers en 
drukkers van Europa actief waren, zoals de 
bekende Plantijn. Er is ook een hoofdstuk 
gewijd aan de Wolverlei, de geneeskrachtige 
plant. Elk hoofdstuk bevat een plaat van een 
hedendaagse kunstenaar, die geïnspireerd 
is op de oude meesterwerken. Die zijn leuk, 
maar mij boeien de Botanische Meesterwer-
ken toch meer.

MArijKe DOMis

Dit boek is ter ere van het 170-jarige jubileum 
van de Koninklijke Nederlandse Botanische 
Vereniging uitgebracht. Dat is de oudste we-
tenschappelijke vereniging van Nederland. 
Het doel was de bijzonder botanische boe-
kencollectie, die ondergebracht is in Natura-
lis Biodiversity Centre, in de schijnwerpers te 
zetten. Dat zijn onder andere zeldzame, fraai 
geïllustreerde zestiende-eeuwse kruidboe-
ken, lokale flora’s en reisverslagen. Het boek 
wordt voorgesteld als een ‘juweeltje voor 
liefhebbers van wetenschap en kunst, reizen 
en natuurhistorie’. Toevallig ben ik dat ook, 
en zelfs in het bezit van enkele botanische 
meesterwerken in facsimile-uitgave.  
De boeken zijn fraai geïllustreerd. 
Al in de prehistorie voelde de mens de 
behoefte de hem omringende natuur af te 
beelden; daar getuigen de rotstekeningen in 
Lascaux en Altamira van. De oudste teke-
ningen van planten zijn gevonden in de 
graftomben van de farao’s; van de Grieken en 
Romeinen zijn ook prachtige natuurgetrouwe 
illustraties gevonden. Van de makers is niets 
bekend ook van latere manuscripten, tot ver 
in de Middeleeuwen, is niet bekend wie de 
tekeningen maakte. 
En dan is het interessant te lezen hoe de 
boeken uit de collectie tot stand zijn geko-
men. In deze bloemlezing geven bekende 

Botanische meesterwerken

E. Weeda, J. Schaminée, N. v. Rooijen (redac

tie). Botanische Meesterwerken. Utrecht: 

KNNV Uitgeverij, 2016. 160 p. ill. zw. en kl. 

ISBN: 9789050115605. € 29,95.

biefstukken en zetels overtrekken; via ‘The 
stuffed that dreams are made of’, over zwe-
vende krokodillen, arsenicumvergiftiging 
en een rouwend roodborstje; en Fabels en 
monsters’, over frauduleuze zeemeerminnen, 
dodgy draken en kettingrokende dwergen; 
tot ‘Post natural magic’, over kevers met gps, 
pinguïnpauwen en lepelaars in bad. 
De auteur, Jeroen Lemaitre, is taxider-
mist-entomoloog en hij werkt in opdracht 
van particulieren, ontwerpers, designers en 
musea. Lemaitre heeft ook een eigen winkel-
tje in Leuven, waar hij onder meer opgezette 
vlinders, dieren en objecten uit de tropen 
verkoopt.
Zeer aanbevolen voor biologen, kunst- en 
designliefhebbers en voor iedereen die een 
fraai boek in handen wil hebben.

MAriANNe OFFereiNs

Vroeger hadden we op school in het bio-
logielokaal een kast met opgezette dieren. 
Wel interessant en spannend, maar er werd 
eigenlijk heel weinig mee gedaan. Ik kan me 
niet herinneren dat die kast ooit is open ge-
weest. Maar het is ook wel heel lang geleden. 
In het universiteitsmuseum Utrecht staat 
een rariteitenkabinet met opgezette dieren 
en Naturalis staat er vol mee. Dan heb ik het 
nog niet over verwoede jagers die er plezier 
in hebben geweien of opgezette koppen van, 
al dan niet zelf geschoten, wild aan de wand 
te hangen.
Dit fraai geïllustreerde, uitstekend leesbare 
boek gaat over de kunst van het opzetten van 
dieren. Over taxidermie dus. 
In een achttal hoofdstukken wordt het één en 
ander over taxidermie aan de orde gesteld. 
Het gaat van ‘Taxidermie: opgezet spel of 
postuum dierenplezier’, over glazen ogen, 

taxidermie

J. Lemaitre. Wonders are collectible. taxider-

mie. Verstilde schoonheid. Tielt: Lannoo.  

176 p., ill. ISBN 9789401429696. € 34,99.
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lezer langs alle/veel facetten van het brein. 
Dat gaat van ‘De ontwikkeling van ons 
brein in de culturele omgeving’, via Kunst 
en het brein’, ’Muziek en het brein’, ‘Brein, 
beroep en autonomie’, ‘De omgeving en 
het beschadigde brein’, ‘Het denken over 
ons brein’ en ‘Nieuwe ontwikkelingen en 
maatschappelijke consequenties’ naar de 
levens eindeproblematiek en de vraag of ons 
brein uiteindelijk zal worden verdrongen 
door de computer. 
De kritieken op dit boek lopen uiteen van 
zeer lovend tot uiterst kritisch. Een goede be-
kende uit natuurwetenschappelijke kringen 
zei: “Je weet, ik ben leestraag, en ik heb het 
hele boek in één adem uitgelezen.”
Ik denk dat u als NVOX-lezer wel uw eigen 
mening kunt vormen.

MAriANNe OFFereiNs

Als kind kreeg ik vaak te horen: “Jij bent niet 
creatief.” Ik kon namelijk niet tekenen. Dat wil 
zeggen: ik kon/kan geen lijn recht trekken. En 
een tekening natekenen, wat indertijd gold als 
het toppunt van creativiteit, kon ik ook al niet. 
“In Ons creatieve brein toont Dick Swaab wat 
ons tot mensen maakt: de interactie van de 
hersenen met onze omgeving. De omgeving 
draagt niet alleen bij aan de unieke ontwik-
keling van ieder brein, maar ook aan het ont-
staan van hersenziekten en aan de genezing 
hiervan. Muziek en beeldende kunst zijn niet 
alleen creatieve vormen van communicatie, 
maar blijken ook van therapeutische waarde 
te kunnen zijn bij hersenziekten. De manier 
waarop onze hersenen zich ontwikkelen, 
beïnvloedt onze beroepskeuze en ons beroep 
heeft ook een effect op de structuur en functie 
van onze hersenen.” 
In bijna dertig hoofdstukken leidt Swaab de 

Creatief

taxidermie

Dick Swaab. Ons creatieve brein. Hoe 

mens en wereld elkaar maken.  

Amsterdam: Atlas Contact. 560 p. ill.  

ISBN 9789045030579. € 29,99. 

gen en de druktechnieken, een monument 
van de negentiende-eeuwse ornithologie. 
Asha Visser schrijft over Grégoire en zijn 
relatie met Australië en onder meer vogels.
In het boek zijn afbeeldingen van vogels uit 
The Birds of Australia gecombineerd met 
schilderingen van Grégoire. Die van Gould 
(lithografieën) zijn natuurgetrouw, voor zo-
ver ik dat kan beoordelen, die van Grégoire 
meer kunstzinnig. Maar ook prachtig. Bij de 
afbeeldingen staat een beschrijving van de 
vogel; afwisselend door Gould en Grégoire. 
De vogels zijn gerangschikt naar de ver-
schillende biotopen in Australië waar ze 
door Grégoire voor het eerst zijn aangetrof-
fen. Ze zijn genummerd van 1 tot 62, achter 
het nummer vind je eerst de biotoop, dan 
de vindplaats en de datum. Na de Neder-
landse naam worden de Engelse naam 
en de wetenschappelijke (Latijnse) naam 
gegeven.
Voor liefhebbers van het snijvlak tussen 
kunst en wetenschap zeer aanbevolen.

MArijKe DOMis

De kunstenaar Jacques Grégoire reisde een 
kwart eeuw geleden heel Australië door op 
de fiets en keert sindsdien om het jaar terug 
om vogels te bekijken. Tijdens de VPRO-se-
rie Beagle: in het kielzog van Darwin (in 
het Darwinjaar) reisde hij een tijdje mee op 
de clipper ‘Stad Amsterdam’, gaf lezingen 
over het land en evolutie in relatie tot zijn 
eigen werk. Hij werkte ook als scheepskun-
stenaar mee op de boot. Uit die tijd dateert 
de vriendschap tussen hem en Redmond 
O’Hanlon, die meevoer op dezelfde boot. 
Redmond O’Hanlon schreef een voorwoord 
bij dit boek.
Grégoire was in de Artis Bibliotheek op zoek 
naar boeken over Australische vogels omdat 
hij werkte aan een grote tentoonstelling over 
deze vogels. Door de assistent-conservator, 
Jip Binsbergen, werd hem toen het boek van 
John Gould, de taxonoom en uitgever uit de 
tijd van Darwin, aanbevolen. Binsbergen be-
schrijft de reis van John Gould en zijn gezin 
door Australië en het ontstaan van de grote 
boekenserie The Birds of Australia. De serie 
is, mede door de kwaliteit van de afbeeldin-

Australische vogels door john Gould  
en jacques Grégoire

Jip Binsbergen en Achsa Vissel. AustrA-

liscHe VOGels DOOr jOHN GOulD 

eN jAcques GréGOire . Utrecht: KNNV 

Uitgeverij, 2016. 160 p. ill. Kleur.  

ISBN: 9789050115537. € 29,95.
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Arnoud pollmann / redactie en Frans Geurts / KGc Nijmegen  iN De KlAs

Wat zijn jouw inspiratiebronnen?
Al gedurende mijn studie scheikunde aan 
de toenmalige KU te Nijmegen had ik de 
behoefte de natuurwetenschap in een groter 
kader te beleven, als een samenhangende 
eenheid met zowel kunst als religie. Goethe 
en Rudolf Steiner bleken in deze richting 
veel baanbrekend werk te hebben verricht 
en werden bakens tot op de dag van van-
daag.

Hoe zijn jouw lessen opgezet en hoe past dit 
in de school?
Op de Vrije School worden zowel periodes 
als vaklessen scheikunde gegeven. Het pe-
riode-onderwijs (drie weken lang de eerste 
twee uren ’s ochtends) heeft een thema en 
didactiek die passen bij de mogelijkheden 
van de leeftijdsfase van de leerling. Leerlin-
gen maken een periodeschrift, waarin een 
eigen verwerking van de leerstof beschreven 
is. Dit schrift moet niet alleen inhoudelijk 
kloppen, maar ook zo goed mogelijk ver-
zorgd zijn, mooi dus, met veel tekeningen en 
sprekende lay-out.
Elk jaar heeft één periode, voor sommige 
andere vakken twee. De periode garan-
deert een intensieve kennismaking met 
één vak en geeft de leraar de mogelijkheid 
de leerlingen beter te leren kennen. Elke 
ochtend beginnen we na een spreuk voor de 
leerlingen met het ophalen van de leerstof 
(herinneren oefenen), vervolgens zoeken we 
verdere diepgang en we sluiten af met de-
monstratieproeven. Bordtekeningen (laten 
ontstaan) en het vertellen van verhalen zijn 
belangrijke hulpmiddelen. Hierbij is het va-
riëren in didactiek belangrijk – luisteren en 
gesprek, stof verwerken en waarnemen laten 
afwisselen. In de lagere klassen staat daar 
het waarnemen centraal en in de hogere 
komt daarbij het reflecteren.

Daarnaast zijn er vaklessen scheikunde 
voor het natuurprofiel en hier volgen we 
het examenprogramma met behulp van een 
regulier boek.

Het KGC is een midden- en bovenbouw Vrije School, die vanuit haar pedagogische visie 
probeert zoveel mogelijk kunstzinnig les te geven en dat kán betekenen dat kunst een 
prominente rol in het leerproces speelt. In de scheikunde-lessenserie over metalen in de 
examenklas vwo-natuur worden leerlingen aangemoedigd om vrij te associëren over ‘het 
karakter’ van metalen, zoals zij dat zelf beleven. Ze komen dan geregeld met bijzondere 
werkstukken die in de klas worden gepresenteerd. Ik praat met Frans Geurts, 
docent scheikunde over zijn drijfveren om zijn onderwijs zo in te richten.

Kunst in de scheikundeles 
leerlingen van Karel de Grote college in Nijmegen  
laten zich inspireren

Frans Geurts is geboren in Geleen (1953), onder de nitreuze 

dampen van DSM opgegroeid. Laboratoriumschool ZLS te 

Sittard, scheikunde aan RU te Nijmegen en wiskunde aan 

HAN. Informatie:  F.Geurts@kgcnijmegen.nl  

Een kracht uitstralend schilderij vol roest en 
staalkleuren. Dit is voor hem ijzer, zegt de leerling 
hiermee. Rechts de geïnterviewde scheikundedocent 
Frans Geurts. Het schilderij is van Joris Cornelis

In deze visie worden metalen opgevat als uitdrukking 
van de werkzaamheid van planeten. Ook andere 
fenomenen, zoals bomen, weekdagen, granen, laten 
zich zo ordenen (Naam van de maker was niet meer 
te achterhalen)
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Kunst in de scheikundeles

Wat voor type opdrachten geef je je leerlin-
gen?

In de examenklas vwo-natuur is het 
thema van de periode ‘de klas-

sieke metalen’, oftewel Ag, Hg, 
Cu, Au, Fe, Sn en Pb. Daarbij 

vertel ik over de geschie-
denis, de winning, de 

veredeling, de fysische 
en chemische eigen-
schappen en dergelijke 
van de metalen en laat 
vele demonstratieproe-
ven zien. Verder komen 
flankerende thema’s, 

zoals de mogelijke 
relatie tussen metalen en 

planeten langs, bijvoor-
beeld in mythologie de 

Griekse goden, in de astrolo-
gie, muziek (bijvoorbeeld The 

Planets van Holst) of beeldende 
kunst. Maar ook medische toepas-

singen in reguliere of homeopathische 
geneeskunde, of hun rol in de voeding. 
Eigenlijk zijn de mogelijkheden onbeperkt 
en laat ik me graag leiden door suggesties 
van de leerlingen. Hen serieus nemen is een 
belangrijk pedagogisch instrument.
Als opdracht krijgen de leerlingen een 
werkstuk te maken over één of meerdere 
genoemde metalen naar eigen voorkeur. 
‘Welk metaal spreekt hen aan?’, is daarbij de 
leidende vraag. Het werkstuk kan schriftelijk 
zijn, maar er moet ook een kunstzinnige 

verwerking bij zijn, bijvoorbeeld een gedicht, 
een dans, een muziekstuk op eigen instru-
ment, iets beeldends of een zelfgeschreven 
sprookje. Maar ook de bespreking van een 
boek, denk aan de scheikundige en schrijver 
Primo Levi.

Wat wil je daarmee bereiken?
Het doel is de leerlingen vanuit zichzelf een 
binding met de stoffen in de wereld te leren 
vormen, maar ook stoffen niet enkel natuur-
wetenschappelijk te belichten, maar vanuit 
meerdere invalshoeken. Een onderliggend 
doel is om niet enkel vanuit het mathema-
tisch/materieel atoommodel naar stoffen 
te kijken, maar ook vanuit een ruimere en 
meer onbevangen blik. De leerling leert aan 
de ene kant zichzelf daardoor beter kennen 
(wat zijn mijn voorkeuren?), maar ook dat 
elke stof een unieke rol op de aarde vervult. 
Deze visie kan dan door de leerling (onbe-
wust) opgevat worden als voorbeeld voor 
het eigen leven, dat ook een uniek doel kan 
hebben, en dat het zin heeft dit te kennen 
en waar te maken. De leerstof is in feite een 
hulp voor de leerling om zichzelf te leren 
kennen en daar moedig en liefdevol naar te 
handelen.

Hoe zie jij je rol in dit onderwijs?
Als docent zie ik mijn rol in de eerste plaats 
om leerlingen te helpen zichzelf te ontdek-
ken en om wat ze zelf als zingeving ervaren 
te leren uitvoeren. Dit kan door weerstan-
den in denken (dus logisch denken leren), 

in gevoel (niet gevangen zijn in sympathie 
of antipathie – objectiveren van gevoel) en 
in handelen (moedig zijn, tegen de stroom 
durven ingaan als dat nodig blijkt) zoveel 
mogelijk weg te nemen.
Het is mijn overtuiging dat mensen die deze 
vaardigheden bezitten, de gemeenschap 
maximaal verder helpen. En dat is een 
totaal andere visie dan die het ministerie 
van Onderwijs ons voorhoudt, namelijk dat 
leerlingen voor de maatschappij – lees voor-
al economisch belang en ondersteunend 
aan huidig systeem – voorbereid moeten 
worden. Ik beleef dat standpunt als een 
flagrante miskenning van wat een mens is, 
met vele ongewenste gevolgen. 

Ik zie in jouw klas erg fraaie werkstukken. 
Kinderen maken die niet zomaar.
Ik denk niet dat het alleen om talent gaat. 
Leerlingen worden op het KGC al vanaf de 
onderbouw degelijk voorbereid in vaardig-
heden op kunstzinnig gebied. Een belangrijk 
pedagogisch aspect daarbij is dat je nooit 
leerlingen iets moet aanbieden waarvoor 
ze niet rijp zijn. Door het examengericht 
invullen van het onderwijs staat dit principe 
in vele vakken onder druk, met als gevolg 
stress, desinteresse en faalangst bij te veel 
leerlingen. 

Leerlingen besteden veel tijd aan de fraaie 
werkstukken. Gaat dat niet ten koste van  
hun kennis van de scheikunde en hun  
eindexamenresultaten?
Landelijk gezien zijn de eindexamenresul-
taten vergelijkbaar met reguliere scholen, 
dus daar lijkt me geen probleem te zijn. Het 
gaat in het onderwijs volgens mij niet enkel 
om kennis. Het gaat om ontwikkelen van 
leerlingen tot mondige zelfbewuste mensen 
die niet enkel vanuit hun hoofd maar ook 
vanuit hun hart in het leven durven te staan. 
Of nog beter, hoofd, hart en handen. En de 
scheikunde kan daarbij helpen. 

Kunst in de scheikundeles 
leerlingen van Karel de Grote college in Nijmegen  
laten zich inspireren

Links: Deze leerling (Franka Vaessen ) beleeft aan de 
kwaliteiten van de zon en de koning der dieren een 
verwantschap met goud

Rechts: IJzer werkt op vele fronten: in het rode bloed, 
in wapens van staal en in invasief gereedschap, maar 
het kan ook krachten dragen bijvoorbeeld bij bruggen 
(Naam van de maker was niet meer te achterhalen)
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Alexander Calder begon zonder enige 
kunstopleiding met beeldhouwen. Hij 
vertrok als 28jarige vanuit de Verenigde 
Staten naar kunstenaarsmekka Parijs. In 
1930 leerde hij de schilder Piet Mondriaan 
kennen en deelde met hem een studio. 
Calder zag de vlakken op de schilderijen van 
Mondriaan als losse elementen in de ruimte 
hangen. Daardoor geïnspireerd, maakte hij 
zijn eerste mobiles. Hij werd er beroemd 
mee. Zijn passie is het om abstracte vormen 
met beweging te verbinden. 

D
e onverwachte evenwichtssituaties 
van Calder spreken tot de verbeel-
ding. Niet alleen qua vorm en kleur, 
maar juist ook op technisch en 

natuurkundig vlak. Stabiliteit heeft alles te 
maken met zwaartepunt en steunvlak. Even-

wicht met moment, kracht en arm, gewicht 
met massa, dichtheid en volume. Als je het 
werk van Calder bekijkt, kunnen deze vakter-
men gebruikte worden in een klassengesprek 
over statisch evenwicht.

Onderzoeken en ontwerpen
De volgende uitdaging voor leerlingen is om 
in groepjes een ontwerp te maken naar aan-
leiding van de werken van Calder. Ze kunnen 
dat op verschillende manieren aanpakken. 
Eerst de ontwerpen van de kunstenaar mi-
nutieus fysisch onderzoeken. Vervolgens een 
bouwtekening maken, waar vooraf gewichten 
en armen zijn doorgerekend en deze nabou-
wen. Ze kunnen ook proefondervindelijk met 
materiaal en verbindingen aan de slag gaan 
op zoek naar evenwichten. Daarbij verrast 
door verschillende dichtheden van materia-
len of de zwaartepunten van twee- of driedi-

mensionale vormen. Vervolgens wordt een 
ontwerptekening met fysische specificaties 
gemaakt van krachten en armen, eventueel 
steunvlak en zwaartepunt van deelsyste-
men en de afzonderlijke onderdelen. Of een 
tussenvorm waarbij naar gelang de talenten 
binnen de groep de taken verdeeld worden.
Het ontwerpproces is in eerste instantie be-
langrijker dan het product dat ontstaat. Uit-
wisseling binnen de groep over wat goed ging 
tijdens het proces en de samenwerking, en 
het bespreken van de diverse aanpakken van 
het ontwerpproces van de groepjes onderling 
is belangrijk. Het zichtbaar maken dat er 
verschillende manieren zijn van ontwerpen 
en onderzoeken. De eindspecificaties van de 
opdracht zijn gedefinieerd, de weg ernaartoe 
bepalen de leerlingen zelf (firm goals, flexi-
ble means). Deze keuzevrijheid motiveert de 
leerlingen.

Mirjam Venneker /  NHl Hogeschool, leeuwarden

de mobiles van calder laten je leerlingen niet onbewogen. de tijdgenoot en vriend van Miró en 
Mondriaan werkt met verschillende materialen in primaire kleuren en met evenwicht. Het tonen 
van foto’s van zijn werk zijn een goede aandachtrichter, maar nog leuker is om zelf mobiles te 
ontwerpen en onderzoeken naar aanleiding van de meesterwerken. Samenwerking met de 
kunst- en/of techniekdocent ligt voor de hand. De creativiteit geprikkeld en een mooi moment 
om onderzoek te doen. 

Momentenwet  
met grote K
Kinetisch kunstenaar calder inspireert

DiDActieK

Mobile, metal, wood, wire and string sculpture by Alexander Calder, 1932, Tate Modern
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Multidisciplinair
Vanzelfsprekend zijn vormgeving en compo-
sitie ook van belang. Hier kan de kunstdocent 
eindspecificaties voor opstellen, maar nog 
veel belangrijker is feedback tijdens het pro-
ces. Techniek van het werken met verschillen-
de soorten materialen en experimenteel het 
zwaartepunt bepalen, vraagt om technische 
vaardigheden. Het inrichten van een eventue-
le tentoonstelling met ruimtelijke ontwerpen 
geflankeerd door ingelijste technische teke-
ningen. Promotiemateriaal, flyers, rondlei-
ders en presentaties (op de open dag van de 
school) geven nog meer cachet aan het project 
en prikkelt de leerlingen daardoor extra.
Creatievelingen, technische leerlingen, pre-
cieze tekenaars en handige rekenaars werken 
multidisciplinair samen in teamverband. 
Discussie over esthetiek en realiseerbaar-
heid worden gevoerd. Wellicht ook tussen 
natuurkunde- en kunstdocent. Elk vanuit de 
eigen discipline met als doel van elkaar te 
leren. Anders te leren kijken en je verbazen. 
Abstracte vormen met beweging te verbin-
den. Dat zag Calder graag.

Ik daag natuurkunde- en techniekdocen-
ten uit om een Calder-project op te zetten, 
samen met teken-, handvaardigheid- en/of 
kunst collega. Ik hou me aanbevolen voor fo-
to’s van de ruimtelijke resultaten en de bouw-
tekeningen. Mirjam.venneker@nhl.nl 

Nieuw genetisch onderzoek 
bewijst het gelijk van onze verre 
– tekenende – voorouders: in 
Europa leefden twee verschillende 
bizonsoorten. Jarenlang vroegen 
wetenschappers zich af waarom 
op prehistorische grottekeningen 
verschillende bizons opduiken: 
een met lange hoorns en een ro-
buuste voorkant  en een ander met 
kleine, gedraaide hoorns en een 
opvallende bult. Men ging ervan 
uit dat het telkens de uitgestorven 
steppebizon betrof. De diversiteit 
in bizonafbeeldingen schreven ze 
toe aan de culturele en persoonlij-
ke stijl van de grotkunstenaars.
Maar in een nieuwe studie stelt 
een internationaal team van 
wetenschappers dat het om twee 
verschillende bizonsoorten gaat1. 
De onderzoekers verzamelden 
fossielen uit heel Europa.
De onderzoekers slaagden erin 

DNA uit fossiele beenderen te 
halen. Analyses wijzen op twee 
soorten: de steppebizon en de 
voorouder van de Europese bizon 
of wisent. De wisent verscheen 
ongeveer 120.000 jaar geleden op 
het toneel. Voor die tijd zijn geen 
fossielen van dit dier bekend. 
De verklaring voor deze plotse 
verschijning is verrassend: de 
nieuwe soort is een kruising van 
twee andere rundersoorten: de 
steppebizon en de oeros, voorou-
der van de huidige koeienrassen. 
De steppebizon stierf ongeveer 
20.000 jaar geleden uit en alleen 
de wisent bleef over. Die had waar-
schijnlijk een groter aanpassings-
vermogen, een voordeel in een 
periode dat klimaat en vegetatie 
snel veranderen. Op dit moment 
wordt het DNA van wisenten, die 
in Bialowieza in de jaren vijftig 
werden geherintroduceerd, onder-
zocht. Door hun DNA te vergelij-
ken met dat van hun voorouders 
hoopt men meer inzicht te krijgen 
in de evolutie van de wisent.
 
1. Soubrier et al (2016). Early cave 
art and ancient DNA record the 
origin of European bison. Nature 
communications 7: 13158.
Bron: de Volkskrant

Grottekeningen blijken accurater: er 
waren twee bizonsoorten in Europa

WeteNscHAp

Grottekening uit Altamira

Grottekening Lascaux



54
2 

  N
V

O
X

 D
EC

 2
01

6 
  

WeteNscHAp esmée Winkel / Naturalis Biodiversity center

Een botanisch wetenschappelijke illustratie of een botanisch kunstwerk geeft de 
essentie van een plant weer. In één oogopslag is duidelijk hoe de bloem in elkaar zit. Een 
wetenschappelijke illustratie geeft wetenschappelijke onderzoeksresultaten weer. Bij 
een botanisch kunstwerk ligt de nadruk meer op de plant of de bloem zelf zonder alle 
belangrijke details voor een onderzoeker. Een botanisch kunstwerk is een kunstvorm die in 
de 21ste eeuw opbloeit; hierbij ligt de nadruk op de pure schoonheid van de plant. 

Botanische kunst 
Wetenschappelijk tekenen

WoRKShop WetenSChAppeLijK teKenen  

 
De Hortus botanicus Leiden en het Netwerk wetenschappelijk tekenen 
organiseren verschillende workshops Wetenschappelijk Tekenen. Tijdens 
iedere workshop wordt er aandacht besteed aan verscheidene biologische 
onderwerpen en hoe tot een wetenschappelijke tekening te komen. Ook 
worden er aspecten als schaduw en compositie behandeld. Iedereen is 
welkom en de workshop is gratis voor studenten. 

Figuur 1: Dendrobium goodallianum, pen en inkt op papier, copyright 
Naturalis Biodiversity Center
 

V
oorheen werden planten geschilderd voor kruid-
boeken om medicinale planten te herkennen of 
voor religieuze symboliek, decoratie; naderhand 
voor florilegia. Tegenwoordig worden planten 

geschilderd om hun schoonheid en brengt de kunstenaar de 
kijker in contact met planten en onderstreept daarmee het 
belang van het bestuderen van de natuur.
Wetenschappelijke illustraties worden gebruikt in de publi-
caties van studenten, promovendi en onderzoekers. Deze 
illustraties maken in één oogopslag duidelijk hoe iets in 
elkaar zit en weerspiegelen de bevindingen van wetenschap 
en technologie. Dendrobium goodallianum (zie figuur 1), 
een orchidee, recent door onderzoekers vernoemd naar Jane 
Goodall, heeft bijvoorbeeld witte wortels, weinig vertakt, 
rond, tot 0.3 cm in doorsnede, korte wortelstok, enkele 
stengels, rechtopstaand. et cetera. Er zijn pagina’s tekst nodig 
om de plant volledig te beschrijven, maar een illustratie 
toont meteen hoe dit orchideetje eruit ziet. De plant en haar 
details kunnen duidelijk en helder worden weergegeven, 
beschadigde delen kunnen worden gereconstrueerd, in de 
weg zittende bladeren wat worden verschoven, de kleine 
bloemonderdelen worden uitvergroot en van verschillende 
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Botanische kunst

aanzichten getoond en dit alles in één tekening! Ondanks de 
moderne technieken in de fotografie is er geen betere manier 
om de essentie van een plant te vangen dan door te tekenen 
en schilderen. Alleen met een illustratie kan bijvoorbeeld een 
reconstructie worden gemaakt van een beschadigde plant of 
herbarium materiaal.

Vooraf
Voordat een illustrator start met tekenen, wordt het onder-
werp eerst van alle kanten bestudeerd en langzaam ontleed. 
Aangezien bloemdelen vaak erg klein zijn, wordt gebruik-
gemaakt van een binoculair met een tekenspiegel, waarmee 
de tekenaar zowel het materiaal als zijn eigen hand kan 
zien, zo kunnen maten van onderdelen worden genoteerd. 
Tijdens het ontleden worden er potloodschetsen gemaakt die 
naderhand worden uitwerkt tot correcte en heldere teke-
ningen. Hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld 
perspectief, het verleggen van delen en belangrijke details 
zoals knobbels, haren, klieren, verdikkingen, textuur en 
dergelijke. Nadat deze tekeningen klaar zijn en besproken 
met de onderzoeker, wordt er een compositie van het geheel 
gemaakt. Hoewel dit werk precisie en nauwkeurigheid vergt, 
heeft de illustrator ook de artistieke vrijheid om alle elemen-
ten in de tekening zodanig te rangschikken dat alles een goed 
en harmonieus geheel vormt. Hij wordt op het esthetische 
vlak vrijwel niet geremd wanneer hij de tekentechnieken en 
botanische kennis goed beheerst en kan zo zijn eigen stijl tot 
uiting brengen. Wetenschappelijke correctheid en estheti-
sche schoonheid gaan hier samen. 

Inkt en aquarel
Nu wordt alles in inkt gezet. Door aan de donkere zijde van 
het onderwerp dikkere lijnen te gebruiken en aan de lichte 
kant dunnere, wordt er een donkere en een lichte zijde ge-
suggereerd. Vervolgens zet de illustrator schaduw in de lijn-
tekeningen om ruimte en volume te creëren met het zetten 
van stippen. Grotere stippen dichter bij elkaar zorgen voor 
de schaduwpartijen en stippen verder uit elkaar voor lichtere 
partijen. Als niet gestreefd wordt naar het systematisch en 
egaal neerzetten van de stippen gaat het geheel chaotisch 
eruit zien en ontstaan er donkere vlekken. Het vergt dus 
enige oefening. Aquarel is ook een veel gebruikt medium 

(zie figuur 2). Glans, transparantie en een verscheidenheid 
aan kleuren maken dit een zeer geschikte techniek voor het 
weergeven van biologische onderwerpen, zoals planten in 
de natuur die vaak glanzend of transparant zijn en allerlei 
mooie kleurpatronen hebben. Kleuren zijn meestal ook een 
belangrijk kenmerk om verschillende soorten van elkaar te 
kunnen onderscheiden. Dit medium verleent de illustrator 
optimale controle over gradaties in kleur en toon van vagere 
nat-in-nat tot uiterst exacte, gedetailleerde illustraties. Als 
laatste wordt de illustratie bewerkt met digitale tekenpro-
gramma’s. Pijlen, maatstrepen en benamingen worden 
toegevoegd en is het eindresultaat klaar om gedrukt en 
gepubliceerd te worden. 

Data:

Zaterdag 21 januari 2017: Tak en knop,
Zaterdag 25 februari 2017: Specerijen,
Zaterdag 25 maart 2017: Bolgewassen.

In het voorjaar worden de nieuwe data op de website van 
de Hortus bekend gemaakt. 

tijd: 10.3015.00 h

Waar: Hortus botanicus Leiden

Deelname: 75 euro, gratis voor studenten (breng uw 
studenten kaart mee!), inclusief koffie en thee.

Materiaal: Er wordt gezorgd voor papier met potloden. 
Neem gerust ook uw eigen materiaal mee.

Voor meer informatie of om u op te geven voor één of 
meerdere dagen kan u contact opnemen met de Hortus 
botanicus Leiden via: www.esmeewinkel.nl/link.html

Figuur 2: Iris domestica, 
aquarel op papier, copyright 
Esmée Winkel.
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iN De KlAs

D
ingen die mij in de inhoudsopgave 
bekend vóórkomen, zijn: het levens-
verhaal van Van Gogh; de anatomie 
van het oog; complementaire kleu-

ren; verkleuring; microscoop; kijken  
met strijklicht; infraroodreflectogram; 
UV-straling; röntgenstraling. 
En als laatste, iets wat me even niets zegt: 
XRF. Op dat punt begon ik de module te 
lezen. XRF is X-Ray Fluorescence ofwel Rönt-
genfluorescentiespectrometrie: Als een mon-
ster bestraald wordt, schiet een elektron van 
één van de binnenste schillen uit het atoom 
weg. Het gat kan vervolgens opgevuld worden 
met elektronen uit de diverse buitenschillen. 
Zo wordt een spectrogram verkregen dat 
kenmerkend is voor, bijvoorbeeld, lood. Dat 
staat in Bijlage 2 van de module: Kennisbasis 
Natuurkunde. En omdat Pb en Cr op één plek 
1 : 1 vóórkomen is het aannemelijk dat chro-
maatgeel (PbCrO

4 
) als pigment is gebruikt. 

Dit staat verder uitgediept in Bijlage 1 van de 
module: Kennisbasis Scheikunde. 

Practicum
Loodchromaat is niet alleen giftig maar door 
het beruchte Cr(VI) ook kankerverwekkend. 
Daarom mogen niet alle experimenten door 

de leerlingen zelf uitgevoerd worden. 
Veilige proeven zijn: 
•  Kegeltjes en staafjes: opzij zie je alles zwart-

wit. 

•  Nabeelden: introductie complementaire 
kleuren. 

•  Verkleuring vaststellen onder invloed van 
daglicht. 

•  Ammonia toevoegen aan kopersulfaat-
oplossing: er ontstaat het donkerblauwe 
penta-amminekoper(II)complex. 

•  Een CD bekijken in diverse soorten licht 
zodat je de spectra ervan ziet. 

•  Het pigment malachiet maken uit een ko-
persulfaatoplossing en een sodaoplossing. 

•  De kleurstof verdigris (koperacetaat) 
maken. 

Harrie jorna / redactie

Prachtig: een nlt-module over kunst! We weten allemaal dat Vincent van 
Gogh zijn linkeroor afsneed. Was hij zo in de war geraakt doordat hij teveel 
aan zijn penseel met loodverf likte? Caravaggio was hem daarin ruim twee 
eeuwen daarvóór al voorgegaan. Kun je dat lood nu nog in zijn schilderstuk  
ken, niet-verwoestend, aantonen? Met röntgenstraling misschien? 

Van Gogh onder de loep
Nieuwe nlt-module

De cover van de module: met een stereomicroscoop de beroemde 
slaapkamer van Van Gogh bekijken Foto: Thomas Fasten

ANGe tAMiNiAu (a.taminiau@slo.nl) is op SLO werkzaam binnen de vakgebieden biologie, nlt en kunst voor de tweede fase. 

Ange was onder meer betrokken bij de verankering van het vak nlt.  

KlAAs Beute (kbeute757@gmail.com), Greijdanus Zwolle, docent natuurkunde en nlt. Hij schreef hoofdstuk 6: Je komt ogen 

tekort (instrumentele methoden), Bijlage 2 en de toetsvragen op het eind.

ADrieNNe VreuGDe (vre@hetbaarnschlyceum.nl) Zij is toa op Het Baarnsch Lyceum. Zij schreef de voorschriften van de practi

ca, hoofdstuk 5: Kleur en verkleuring en Bijlage 1.

jAcqueliNe BOuWMAN (J.Bouwman@rietveldlyceum.nl), Rietveldlyceum Doetinchem, docent wiskunde, natuurkunde en nlt. Zij 

legde de basis voor hoofdstuk  4: Oog voor Van Gogh (werking oog).

 Het schilderij dat leerlingen van de testschool 
het Canisiuscollege te Nijmegen samen 
gemaakt hebben 
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Van Gogh onder de loep

•  Geraniumlak maken: eosinerood laten 
adsorberen aan aluminiumhydroxide. 

•  Pruisisch blauw maken uit geel bloedloog-
zout en ijzer(II)chloride (kan ook uit Mohrs 
zout en rood bloedloogzout) .

•  Bariumwit (BaSO
4
) maken. 

•  Zelf verf maken met deze pigmenten: 
ei-tempera of olieverf. 

•  En ongetwijfeld het aardigste: samen een 
Van Gogh namaken aan de hand van de op-
gedane praktische en theoretische ervaring.

Moduleondersteuning
De module wordt ondersteund met een groot 
aantal verwijzingen naar online-publicaties 
van onder meer het Van Gogh Museum. De 
serie van liefst zestien speciaal voor deze 
module door Jacqueline Bouwman gemon-
teerde filmpjes steekt daar weer bovenuit. 
Ieder filmpje wordt ingeleid door steeds 
dezelfde intro: een muziekje van Blue Man. In 
het filmpje (Blue Man, 2007) laat deze groep 
overduidelijk en grappig met in- en uitschuif-
bare regenpijpen horen hoe toonhoogte en 
golflengte met elkaar samenhangen. Dat vind 
je in de module terug bij kleuren van geconju-
geerde systemen zoals -C=C-C=C-C=C-C=C-. 
Hoe langer ze zijn, hoe groter de golflengte, 
dus hoe meer roodverschuiving en hoe meer 
kans op kleur. De filmpjes zijn echter helaas 
nog slechts gruwelijk weinig keren bekeken. 
Kennelijk zijn ze door de testschool klassikaal 
bekeken. Van mij mogen die filmpjes veel 
vaker geraadpleegd worden! 

Hartenkreten van de auteurs
Ange: Deze module met een unieke context 
is een verrijking voor het vak nlt.
Klaas: De combinatie van kunst en natuur-
wetenschap rondom deze wereldberoemde 
schilder maakt de module verrassend en 
aansprekend. De opdracht om met de klas 
één van zijn schilderijen na te schilderen, 
maakt dat er een goede rode draad door de 
module zit, met veel praktisch werk. Een 
echte havo-module!
Adrienne: Het leukste aan deze module vind 
ik de vele practica (logisch als toa natuurlijk) 
en het maken van het eindschilderij met  
voor een deel zelfgemaakt pigment en  
zelfgemaakte verf.
Jacqueline: Het is voor mij echt geweldig dat 
we een verbinding hebben kunnen leggen 
tussen kunst en de natuurwetenschappen! 
De filmpjes: Als je niet kunt ZIEN wat je aan 
het doen bent gaat het niet leven en worden 
leerlingen er niet blij of enthousiast van. 

BRONNEN
•  Beute, K. et al. (2016). Lesmateriaal van het Van Gogh 

Museum over Van Gogh aan het werk. http://www.

vangoghmuseum.nl/nl/bezoekmeteenschoolof

groep/onderwijs/voortgezetonderwijs/lesmateriaal/

lesmateriaalvangoghonderdeloep Geraadpleegd 4 

oktober 2016.

•  Vincent van Gogh Stichting. (2015). Vincent van Gogh, 

Zeegezicht bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 1888. 

Van Gogh Museum, Amsterdam. Ingevoegd detail: 

zandkorrels in de verf.

•  Blue man. (2007). Blue man Drum Bone. https://www.

youtube.com/watch?v=aEWEHJuowLA&index=1&list=

RDaEWEHJuowLA Geraadpleegd 4 oktober 2016.

UitGeLiCht: VAn GoGh  

onDeR De Loep 

(Naar de eerste Nieuwsbrief van de nieuwe 
VerenigingNLT, 12 juni 2016)

Op 24 mei 2017 heeft de StuurgroepNLT 
de module Van Gogh onder de loep gecerti
ficeerd. De module is speciaal voor havo-4 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
het Van Gogh Museum. Hij past binnen 
domein E en is binnenkort beschikbaar via 
de moduledatabase. De module komt onder 
beheer van vaksteunpunt Amsterdam. 
Al jarenlang doet het Van Gogh Museum 
onderzoek naar Van Gogh’s atelierpraktijk: 
hoe hij werkte en zijn materiaalgebruik. 
De context van de module is die van een 
technisch onderzoeker in een museum.  
De module is gericht op drie thema’s: 

•  Kijken: hoe zie je kleur en hoe maakte 
Van Gogh daar gebruik van?

•  Kleur en verkleuring: hoe krijgt verf zijn 
kleur? Is de kleur die je ziet ook de kleur 
die van Gogh gebruikte?

•  Onderzoekstechnieken: hoe weten 
onderzoekers dat er onder de verf iets 
verborgen zit?

Daarnaast is er ook aandacht voor de 
kunstcomponent. Leerlingen maken samen 
een schilderij en een bezoek aan het Van 
Gogh is mogelijk. Er worden verschillende 
werkvormen aangeboden (flipping the 
classroom (met de filmpjes), mindmappen, 
practica) waardoor de module aansluit bij 
het leergedrag van een havist.

Microscopisch is vastgesteld dat Van Gogh dit 
schilderij echt aan zee maakte: er zitten zandkorrels 
in (zie detail) terwijl hij die nooit als pigment 
gebruikte. (Vincent Van Gogh Stichting, 2015)

in opDRACht VAn het  

VAn GoGh MUSeUM

Aanleiding voor deze module was de 
tentoonstelling ‘Van Gogh aan het werk’ in 
2013. Deze ging over het wetenschappe
lijk onderzoek naar Van Goghs werkwijze. 
René Blerk, senior educator van het Van 
Gogh, is verantwoordelijk voor het edu
catieve aanbod van het museum voor de 
doelgroep onder de achttien. Hij zocht voor 
de verwerking van het multidisciplinaire 
educatieve materiaal bij deze tentoon
stelling contact met docenten natuur en 
scheikunde. Dat lukte via SLO, dat het 
materiaal ideaal vond voor het ontwikkelen 
van een nltmodule. 
Voor wetenschappelijk onderzoek werkt 
het Van Gogh Museum samen met gere
nommeerde partners, zoals Shell, die de 
beschikking hebben over hoogwaardige 
apparatuur, zoals een XRFanalyzer. 
Het Van Gogh Museum heeft bij zijn mooie 
collectie een bijzonder verhaal te vertellen. 
Dat kan voor meerdere vakken (waaron
der de kunstvakken) als context dienen, 
waarbij deze vakken projectmatig kunnen 
worden verbonden. Het Van Gogh leverde 
alle onderzoeksinformatie over Van Gogh. 
Daaruit werd, onder de projectbegeleiding 
van SLO, een afwisselende nltmodule 
over Van Gogh ontwikkeld, “die ik” aldus 
René “als kunsthistoricus nooit had kunnen 
schrijven.” 
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De Arteweek bruist door het Arte College in Almere. Het 
is de derde week in zijn soort in het schooljaar, de zomer
vakantie nadert. Deze cultuurprofielschool heeft twee 
theaterzalen, eentje binnen en één buiten, de laatste loopt 
van de ingang van de school tot en met de tribune aan de 
overkant. In een Arte week is het rooster losgelaten en zijn 
alle leerlingen, meest klasgewijs, met een kunstzinnige 
opdracht aan de gang die een mooi product moet opleveren.

De eerste klassen bereiden een zogenaamde flashmob voor, 
waarbij ze zich ineens vanuit de daar aanwezige menigte 
voor de deur van de school verzamelen en hun ‘ding’ doen. 
Dat ‘ding’ hebben ze onder leiding van twee mensen van 
een danswerkplaats en hun mentor voorbereid, ‘s middags is 
de generale repetitie, ’s avonds treden ze op voor ouders en 
belangstellenden.

Een andere eerste klasopdracht is een strandzeilwagen 
bouwen. Aan de hand van een bouwbeschrijving moeten 
leerlingen zelf op zoek naar de ideale wielen en lagering. 
Er zijn eisen op het gebied van maten, vragen als zijn grote 
wielen, bijvoorbeeld cd’s, beter dan kleine wielen worden 
onderzocht. Er wordt getest en verbeterd.
Er moet nog wel wat gebeuren voor de eindrace van de 
volgende dag. Daarbij wordt gekeken naar wie een recht 
traject het snelst aflegt en wie de ideale bocht van 90 gra
den maakt tussen pylonen door. Op creatief vlak moeten ze 
het zeil versieren. Die versiering moet zichtbaar maken door 
wie zij gesponsord willen worden.

De vrije ruimte, die er is in het onderwijs, wordt bij deze 
school uitsluitend ingevuld met kunst & cultuur. Dat levert 
zo door het jaar heen mooie resultaten op die een rondgang 
door de school een museale tint geven. De pilaar met de 
Escherachtige figuren is door de leerlingen ontworpen en 
beschilderd.

Lees ook het artikel Art(e) & Design elders in dit nummer 
en de bijdrage over het driedimensionale klokkenproject in 
het herfstnummer van de Terugkoppeling. Het Arte College 
timmert voor leerlingen aan een kunstzinnige weg door hun 
voortgezet onderwijs.

Hein Bruijnesteijn

Het 
lokaal
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Gerard Heerebout / conservator naturalia KZGWAcHterGrOND

D
e zinspreuk duidt op deze zeven vrije kunsten (die 
worden dus ‘Niet geminacht te midden van de 
golven’). Als voorbeeld voor de oprichters gold de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 

opgericht in 1752. Gelijk met het Zeeuwsch Genootschap 
ontstond in 1769 in Rotterdam het Bataafs Genootschap der 
Proefondervinderlyke Wysbegeerte. De zeven vrije kunsten, 
de artes liberales, zijn taalkunde, logica, welsprekendheid, 
algebra, meetkunde, muziek en sterrenkunde. Zij stonden te-
genover de artes mechanicae (de praktische vaardigheden). 
Deze hele indeling was overigens uit de Griekse Oudheid 
(Aristoteles) overgeleverd.
Het was de tijd van de Verlichting: geopenbaarde waarheden 
en overschrijfsels van de ‘Ouden’ werden niet meer automa-
tisch als waar aangenomen. De naam van het Rotterdamse 
genootschap en de zinspreuk: ‘Certos feret experientia fructus’ 

(de ondervinding zal betrouwbare 
voortbrengselen geven) gaven 
precies aan waar het om gaat bij 
deze genootschappen: het be-
studeren van de wereld: kunst, 
natuurwetenschap, genees-
kunde, geschiedenis, letterkunde 
en wat nog meer onderzocht kon 
worden. De natuurwetenschap-

In 1769 werd het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen officieel opgericht, met als zinspreuk 
‘Non sordent in undis’. Op het zegel een rots met de 
zeven muzen, rondom bespoeld door golven (Figuur 1). 

Wetenschap in Zeeland

Figuur 1: Zegel van het 
Zeeuwsch genootschap

Figuur 2: Anatomie van een garnaal, uit Baster, Natuurkundige uitspanningen, getekend met een microscoop

Gerard Heerebout (1946) doet onderzoek naar oude natuurwetenschappelijke 

collecties en de geschiedenis van de natuurwetenschap, speciaal in Zeeland.



D
EC 2016 N

V
O

X
   549

Wetenschap in Zeeland

pen begonnen zich te 
baseren op conclusies 

uit nauwkeurige 
waarnemingen en 

uit reproduceer-
bare proefnemin-
gen: ‘evidence 
based’ zoals dat 
tegenwoordig 
heet. Overigens 

werd dit onder-
zoek toen gedaan 

om als ‘natuurlij-
ke theologie’ door 

middel van onderzoek 
van de door God gescha-

pen wereld, meer over God 
zelf te leren. Een klein nabrandertje 

van deze teleologisch discussie hadden 
we een tiental jaren geleden: ‘Intelligent 
Design’.

Actieve Zeeuwen
Natuurwetenschappen werden po-
pulair. In allerlei plaatsen ontston-
den gezelschappen, waarbinnen 

proeven gedaan werden. In Zeeland 
ontstonden zelfs in kleine plaatsen, 

zoals Goes en Zierikzee, natuur-
kundige gezelschappen. Veel rijke 

particulieren schaften voor zichzelf 
allerlei instrumenten aan, blijkend uit 

latere inboedelveilingen. Op soirees deden 
de heren gezellig samen proeven, keken 
door microscopen of bediscussieerden 
hun meteorologische en astronomische 

waarnemingen.
In Middelburg ontstonden twee 
uitsluitend op natuurwetenschap-
pen gebaseerde gezelschappen: een 
‘Natuurkundig Gezelschap’ ( zonder 
toevoeging) in 1780 en een ‘Natuur-
kundig Gezelschap der Dames’, het 
eerste ter wereld, in 17851. A.J. Buys 
Ballot, predikant te Middelburg, was 

er ‘docerend lid’. Hij was daar aan de Illustre School benoemd 
tot ‘professor philosophiae, imprimis physicae experi-
mentalis’. Zijn kleinzoon werd meteoroloog en zou later het 
KNMI stichten. 
In die tijd was er in Zeeland een drietal heren individueel 
actief op het terrein van de natuurwetenschappen: Job Baster 
(1711-1775) in Zierikzee, Leendert Bomme (1727-1788) in 

Middelburg en Martinus Slabber (1740-1835) eerst in Middel-
burg, later in Goes; alle drie waren ze lid van het Zeeuwsch 
Genootschap.
Baster was arts en de beste wetenschapper van het drietal. 
Hij werd zelfs lid van de Royal Society, op voorspraak van 
Boerhaave en ’s Gravesande, twee van zijn vroegere hoog-
leraren te Leiden. Onder hoogleraar Oosterdijk Schacht 
bekwaamde hij zich daar in de proefondervindelijke natuur-
kunde. 
Naast zijn medische praktijk besteedde hij veel tijd aan on-
derzoek en correspondeerde daarover met vooraanstaande 
geleerden in binnen- en buitenland. Hij hield dat een tijdje 
bij en kwam tot 22 tot 29 (uitgebreide!) brieven per maand. 
Hij publiceerde een boek (1759-1765) met waarnemingen 
van voornamelijk zeeorganismen: Natuurkundige uitspan-
ningen, in zes deeltjes uitgegeven. Hij moest met de publica-
tiereeks stoppen omdat hij het gezichtsvermogen van een oog 
verloor (Figuur 2). 

Ook deed hij tussen 1752 en 1774 elke dag meteorologische 
waarnemingen en publiceerde deze ook. In totaal schreef hij 
28 publicaties en vertaalde hij een achttal boeken van buiten-
landse onderzoekers.
Bomme was een zakenman, hij had een lakenhandel. Hij be-
kleedde een aantal kerkelijke functies, was directeur van een 
verzekeringsmaatschappij en van een handelsmaatschappij/
rederij. Hij was betrokken bij de oprichting van de Teeken 
Academie, want hij vond dat er iets gedaan moest worden te-
gen de algehele achteruitgang van Zeeland en Middelburg in 
die tijd. Beter onderwijs kon daaraan bijdragen. Hij zat in het 
bestuur van het Natuurkundig Gezelschap en was daar ook 
‘docerend lid’. Bomme publiceerde een aantal interessante ar-
tikelen, onder meer in de Verhandelingen van het Zeeuwsch 
Genootschap. Bij een van zijn lezingen schonk hij aandacht 
aan de Middelburgers Zacharias Jansen (c. 1585-c.1632), 
Frans Lipperhey (1570-1690), Jan de Munck (1687-1768) De 
eerste was spiegelmaker en lenzenslijper en ontwikkelde 
de samengestelde microscoop, de tweede was eveneens 
lenzen slijper en ontwikkelde de telescoop. De derde begon 
als timmerman en had een bijzondere wiskundige aanleg. 
Hij werd landmeter, stadsarchitect en waterbouwkundige. 
Hij werd uiteindelijk beroemd als astronoom, had een eigen 
observatorium en publiceerde over astronomie.

Figuur 3: Afbeeldingen 
van een pissebed, 
genaamd het ‘heerlijkste 
aller schepselen’, uit 
Slabber, Natuurkundige 
verlustingen:figuur 1 
op ware grootte, figuur 
2 getekend met een 
microscoop

250 jaar oud en  
nog steeds actief

>>
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een bekroond werk kreeg een mooie gouden penning en zijn 
inzending werd gepubliceerd.
De tweede prijsvraag van het Zeeuws Genootschap was wel 
heel toepasselijk: “Welke zijn de redenen der meenigvuldin-
ge vallen of grondbraken in de zee-dyken, voornamelyk die 
der Provincie Zeeland, en op welke wyze konnen dezelve 
best voorgekomen, of daar zynde spoedigst en minst kost-
baar hersteld worden?”
De derde prijsvraag is nog actueel: “Mag een Natuur-Onder-
zoeker uit de reeds gemaakte waarnemingen en proef-on-
dervindingen verdere gevolgen trekken tot uitvorschinge 
van de noch onbekende oorzaken der verschynselen? Zoo 
ja, hoe verre mag hy daarin voortgaan, en welke regelen 
moet hy daar omtrent in acht nemen?”

Nog immer actief
Het genootschap begon als een initiatief om in wetenschap 
geïnteresseerde Zeeuwen een platform te bieden voor 
gedachtewisselingen via bijeenkomsten en publicaties. Tot 
een synthese tussen vrije kunsten en natuurwetenschap 
kwam het niet echt. In de eerste dertig jaar verschenen in 
de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap maar 40% 
natuurwetenschappelijke publicaties en in de volgende dertig 
jaar was dit slechts 30%. Dat bleek overkomelijk en in 2019 
hoopt het Zeeuwsch Genootschap zijn jubileum te vieren: 
250 jaar oud en nog steeds actief. 

NOOT
1. Daar schreef Dorothee Sturkenboom een prachtig boek over: ‘De elektrieke 

kus’.

LITERATuuR
Baster, J. (17591765). Natuurkundige uitspanningen, behelzende eenige waar-

neemingen, over sommige zee-planten en zee-insecten, benevens deszelver 

zaadhuisjes en eijernesten. Haarlem: J. Bosch.

Slabber, M. (17691778).Natuurkundige verlustingen, behelzende microscopise 

waarneemingen van in- en uitlandse water- en land-dieren. Haarlem: J. Bosch.

Sturkenboom, D. (2004). De elektrieke kus: over vrouwen, fysica en 

vriendschap in de 18de en 19de eeuw: het verhaal van het Natuurkundig 

Genootschap der Dames in Middelburg. AmsterdamAntwerpen: Uitgeverij 

Augustus.

Slabber was bestuurder, hij begon zijn carrière als baljuw 
van het dorp Oudelande op Zuid-Beveland. Later werd hij 
ook penningmeester van het waterschap. Hij werd schepen 
en raadslid van Goes, was ontvanger der belastingen en 
president van de rechtbank, en eindigde als burgemeester 
van Goes. Op jeugdige leeftijd had hij al aardigheid in het 
tekenen en in het doen van natuurkundige nasporingen. Hij 
had een grote natuurhistorische collectie en had in Goes een 
vriendenkring, geïnteresseerd in de fysica. Hij demonstreerde 
er allerlei proeven. Hij bestelde in Londen een globe van de 
aarde en van de hemel, deed proeven met een luchtpomp, 
met statische elektriciteit, deed optische proeven en demon-
streerde de mechanica. Slabber volgde Baster na en publi-
ceerde een vergelijkbaar boek (Natuurkundige verlustingen, 
in 18 deeltjes uitgegeven (1769-1778) (Figuur3). Daarnaast 
schreef hij nog een aantal biologische artikelen.

Veel tijd besteedde hij aan zijn grote collectie opgezette 
vogels, zowel inheemse als meer dan 400 Oost- en West-In-
dische vogels. Hij zette ze zelf op en schreef een boek hoe 
vogels opgezet moesten worden

Publicaties
Al dat onderzoek, al die proeven en waarnemingen, al die 
nieuw beschikbaar gekomen kennis moest natuurlijk gedeeld 
worden en de genootschappen begonnen dus tijdschriften 
met daarin publicaties over onderzoek van hun leden.
Naast publicaties over dit vrije onderzoek probeerden de 
besturen van de genootschappen ook hun leden aan te zetten 
tot direct toepasbaar onderzoek. Er was een grote behoefte 
aan praktische kennis en om het onderzoek hiernaar te be-
vorderen, werden prijsvragen uitgeschreven. De inzender van 

>>

Lees: Natuurkundig  
Gezelschap der Dames, het 

oudste ter wereld

AcHterGrOND
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J
eroen Bosch moet een groot dierenliefhebber en kenner 
geweest zijn. Op de meeste van zijn werken zien we 
dieren. Alleen al op het linkerpaneel van de Tuin der 
Lusten zijn meer dan 500 dieren geschilderd. De meeste 

zijn klein en onbeduidend, andere zijn prominent aanwezig. 
Veel dieren zijn direct te herkennen en gemakkelijk op naam 
te brengen, maar bij een aantal is dit veel moeilijker. Het zijn 
dieren die in de fantasie van Bosch ontstaan zijn. Dieren in 
de middeleeuwen hadden vaak een symbolische betekenis, 
vertelden een boodschap of gaven een verwijzing. Veel van 
deze beeldtaal is verloren gegaan. 

Jeroen Bosch schilderde herkenbare, min of meer natuur-
getrouwe, inheemse en uitheemse dieren, fantasiedieren en 
mythologische of fabeldieren. Er bestaan geen documenten 
die beschrijven waar Jeroen de voorbeelden voor het schilde-
ren van de dieren vandaan haalde, maar daar zijn wel ideeën 
over gevormd.

uitheemse dieren
Dieren die in Nederland van nature niet voorkomen, waren 
al bekend in de Middeleeuwen. Bosch heeft ze misschien 
gezien in de menagerieën (voorlopers van de dierentuinen) 

AcHterGrOND

De dieren van 
Jeroen Bosch
jeroen Bosch had iets met dieren

Zoals zovelen heb ik dit jaar de tentoonstelling van Jeroen Bosch bezocht. Daarbij vielen 
mij de soms zeer goed lijkende afbeeldingen van dieren op. Er zijn natuurlijk ook veel 
fantasieafbeeldingen die boeiend zijn en waarvan men de betekenis heeft proberen te 
achterhalen. Bij de natuurgetrouwe dieren vroeg ik mij soms af of de schilder de dieren echt gezien 
had of dat er in die tijd al goede afbeeldingen van uitheemse dieren bestonden. Daarom bezocht 
ik de tentoonstelling ‘De dieren van Jeroen Bosch’ in het Natuurmuseum Brabant1. Voor het maken 
van de tentoonstelling is onderzoek geweest naar de symbolische betekenis van de dieren.2

>>

Marijke Domis / redactie

Het middendeel van de tentoonstelling
Foto: Brabants Natuurmuseum

Fantasiedier
Foto: Natasja de Senerpont Domis
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Griffioen (De Tuin)
In de griffioen zijn adelaar en leeuw tot 
één dier samengesmolten. Hij wordt gezien 
als de heerser over hemel en aarde. In de 
mythologie is hij vaak een bewaker van 
schatten en goddelijke attributen. In de mid
deleeuwen gold de griffioen als een symbool 
van Christus en de Kerk. 

eenhoorn
Het beroemdste fabeldier is de eenhoorn. 
Hij wordt afgebeeld een lange hoorn op 
het voorhoofd en gekloofde hoeven. In de 
middeleeuwen stond dit dier symbool voor 
zuiverheid, genade en de menswording van 
Christus. Het kon alleen worden getemd 
door een maagd. De hoorn zou vergiftigd 
water kunnen zuiveren en ziekten genezen. 
De slagtand van een narwal, werd soms 
verkocht als de hoorn van een eenhoorn.

Afrikaanse olifant
Al in de middeleeuwen was de olifant 
bekend in WestEuropa. Onder meer Karel de 
Grote en Hendrik II hielden er één aan hun 

hof. Een belangrijke bron van inspiratie wa
ren stoffen uit het Verre Oosten met daarop 
afbeeldingen van exotische dieren. Met de 
kruistochten kwamen ze naar WestEuropa. 
In de architectuur en beeldhouwkunst van 

de middeleeuwen komt de olifant voor als 
steun van preekstoelen, in obelisken en een 
enkele keer op een kapiteel.

Aap
Apen waren aanwezig op kermissen of in 
menagerieën. De hertogen van Gelre hielden 
leeuwen, papegaaien en apen. Bosch kan 
ook tekeningen uit ‘bestiaria’ hebben geko
pieerd. In de christelijke iconografie staat 
de aap symbool voor allerlei ondeugden: 
ijdelheid, begeerte, onkuisheid. 

putter
In het Nederlands van Bosch’ tijd staat ‘put
ter’ voor dronkaard. In ‘De Tuin’ houdt deze 
vogel een braam in zijn snavel waarnaar 
naakte mannen happen. Vruchten waren 
metaforen voor vrouwelijke lichaamsdelen. 
De begerigheid waarmee mannen op dit 
schilderij in vruchtvlees bijten en hun mond 
opensperren, duidt aan dat zij zich intensief 
overgeven aan zinnelijk genot.

uilen 
Uilen komen regelmatig voor op de schilderij
en van Jeroen Bosch, steevast in de context 
van zondigheid en kwaad. Dat de uil, als 
nachtdier, als onkuis symbool werd gebruikt 
ligt voor de hand. De ZuidNederlandse 
spreekwijze ‘die meid heeft haar uil laten vlie-
gen’ wil zeggen dat ze haar maagdelijkheid 
heeft verloren. De steenuilen worden door 
Jeroen Bosch vaak op een dorre tak geplaatst. 
In de Middelnederlandse literatuur verwijzen 
groene takken naar de goede gelovigen, ter
wijl dorre takken staan voor zondaars. 

insecten, reptielen, hagedissen en zwar-
te vogels
In de middeleeuwse literatuur worden 
duivels en demonen wel vaker vergeleken 
met insecten, ‘kruipende dieren’ en zwarte 
vogels. In ‘Bonum universale de apibus’ (‘Het 
Bieënboek’) worden demonen geassocieerd 
met kikkers, wespen, horzels en kevers. 

Vissen
Jeroen Bosch heeft erg veel vissen geschil
derd. Ze liggen schijnbaar achteloos op de 
grond, vliegen door de lucht, zwemmen in 
het water, hangen boven een vuurtje of 
worden door mensen gedragen. Het is duide

lijk dat vissen een grote rol gespeeld hebben 
in de beeldtaal van de middeleeuwen. Maar 
veel van de betekenissen en symboliek is 

verloren gegaan. Wel is bekend dat (zee)vis
sen staan voor wellust en angst. De vis staat 
bekend als een metafoor voor Christus.

Hellemonsters
Niet voor niets noemde men Bosch in zijn 
tijd ‘den duvelmakere’. De duivels en mon
sters bestaan uit een bizarre en onnatuurlij
ke vermenging van menselijke, dierlijke en 
plantaardige onderdelen. Zijn fantasie kende 
daarbij geen grenzen, zoals onderaan op het 
rechterpaneel van ‘De Hooiwagen’: aan een 
grote vis met voelsprieten op zijn kop zitten 
omgekeerd twee menselijke gelaarsde 
benen, als sprinkhanenpoten. 

>>

AcHterGrOND

De fantasiedieren op de tentoonstelling
Natasja de Senerpont Domis

De fantasiedieren op de tentoonstelling
Brabants Natuurmuseum
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of in gezelschap van rondtrekkende lieden op kermissen. 
Waarschijnlijk kopieerde hij dieren uit boekwerken, zo is de 
giraf in de ‘Tuin der lusten’ vrijwel identiek aan een tekening 
in het boek ‘Egyptische reis’ van Cyriacus van Ancona.

Inheemse dieren
Vogels en andere inheemse dieren die in de omgeving van 
’s-Hertogenbosch voorkwamen heeft hij misschien in het 
wild nagetekend. Vogels zaten vaak in kooien, zodat ze ge-
makkelijk na te tekenen waren. Hij kreeg misschien ook dode 
exemplaren. Mogelijk kopieerde hij uit boekwerken. Voor 
het verfraaien van boeken werd vaak gebruikgemaakt van 
miniatuurkunst. Kleurige vogeltjes, zoals ijsvogel en putter, 
waren geliefd om hun fraaie kleuren. Aangezien Bosch zelf uit 
een miniaturistenfamilie stamde, heeft hij zeker voorbeelden 
onder ogen gehad. Er wordt zelfs beweerd dat Bosch voor het 
schilderen van de dieren een collega heeft ingehuurd. 

Fantasiedieren
Jeroen Bosch was een meester in het schilderen van fantasie-
dieren. Hij gebruikte onderdelen van verschillende dieren 
voor een nieuw dier; zoals een vis in een schaal van een 
schorpioen met sprinkhaanpoten of een vogel met vlinder-
vleugels. Ook combineerde hij elementen van dieren met 
menselijke gedaantes. Koppen van vogels op menselijke 
lichamen komen veelvuldig voor. De fantasiedieren zijn vaak 
demonische verschijningen, monsters en duivelse figuren. 
Wellicht heeft hij zich laten inspireren door de ‘monsterlijke’ 
beelden van de St. Jans Kathedraal in Den Bosch, die tijdens 
zijn leven gebouwd werd.

Mythologische of fabeldieren
Deze categorie komt het minst voor. Toch zijn er vaak mytho-
logische dieren te zien in Bosch’ schilderijen. Voorbeelden 
zijn de eenhoorn, de griffioen en de draak.

De tentoonstelling
De tentoonstelling geeft een kijkje in de rijke en wonderlijke 
dierenwereld van Jeroen Bosch. Voor zover het mogelijk was, 
zijn de dieren die natuurgetrouw zijn afgebeeld, tentoonge-
steld. In de tentoonstelling komen de dieren van schilderijen 
als de ‘Tuin der Lusten’, ‘De marskramer’ en ‘De hooiwagen’ 
als het ware tot leven. Hedendaagse kunstenaars hebben voor 
de tentoonstelling fantasiedieren vervaardigd. 

In het kader staat een selectie van de teksten waarmee je tij-
dens de tentoonstelling naar de dieren kunt kijken3. Het is maar 
een hele kleine keuze uit de grote hoeveelheid teksten die een 
toelichting geven op de dieren en de symboliek ervan. 

NOTEN
1. Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 34, 5038CH  Tilburg.

2. Bij het schrijven van dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de teksten die mij 

welwillend door het Natuurmuseum ter beschikking zijn gesteld.

3. De tentoonstelling duurt tot 1 april 2017 en is zeker de moeite waard om te 

bezoeken.

In Duitsland is beslag gelegd op de grootste lading ivoor ooit in de 
geschiedenis van het land. De totale marktwaarde komt neer op ruim 
een miljoen euro. Duitsland blijkt een ‘draaischijf’ van internationale 
illegale handel in bedreigde soorten. Bij eerdere inbeslagnames ging 
het vooral om slagtanden en ruw ivoor die via Europa werden door-
gevoerd. Nu blijken Vietnamezen in Duitsland het ivoor te bewerken. 
De inbeslagnames maken duidelijk dat Europa een rol speelt in de 
internationale illegale handel in bedreigde diersoorten. 
Uit onderzoeken blijkt dat Vietnam een steeds grotere rol speelt in de 
illegale handel in ivoor en neushoorn hoorn. Het WNF voert samen 
met andere organisaties de druk op Vietnam op om een einde te ma-
ken aan de grootschalige illegale handel. 
Bron WNF

Record ivoorvangst Duitsland

BericHt

kleintje 

weten-
schap

Leidse onderzoekers die eerder betrokken waren bij de ontdekking 
van een exoplaneet met enorme ringen, hebben nu berekend dat die 
reuzenringen meer dan 100.000 jaar kunnen blijven bestaan. Tenmin
ste, als de ringen tegen de draairichting in bewegen. De onderzoekers 
bestudeerden ster J1407. Deze jonge zonachtige ster liet in 2007 een 
vreemde serie verduisteringen zien. In 2015 was er een verklaring 
voor die verduisteringen. Er zou een planeet rond de ster draaien met 
een reusachtig ringenstelsel dat meer dan honderd keer zo groot was 
als het ringenstelsel van Saturnus. Nu hebben ze met simulaties geke
ken of het enorme ringenstelsel stand kan houden. Het vermoeden 
was dat dat niet mogelijk was. De simulaties laten zien dat het stelsel 
stabiel is en in ieder geval meer dan 10.000 omlopen van elf jaar 
kan blijven bestaan. Maar alleen als de ringen tegengesteld draaien 
aan draairichting van de planeet rond de ster. Ringen die een andere 
kant opdraaien zijn niet gebruikelijk. De onderzoekers vermoeden dan 
ook dat er bij de exoplaneet een catastrofe heeft plaatsgevonden 
waardoor de ringen (of de planeet) de ‘verkeerde kant’ op gingen 
draaien. Uit berekeningen blijkt dat een ‘normaal’ ringensysteem niet 
kan blijven bestaan. Met toekomstig onderzoek willen de astronomen 
nagaan hoe de ringstructuur zich kon vormen en hoe deze in de tijd 
verandert. 

Bron: UL

reuzenringen rond  
exoplaneet draaien de 
verkeerde kant op
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DiDActieK Mirjam Venneker /  NHl Hogeschool, leeuwarden

S
tudenten maken kennis met verschil-
lend werk van Matisse, Hundertwas-
ser, Seurat en Yamashita. Kunste-
naars die met kleuren spelen om de 

verbeelding op te roepen. Bij elke kunstenaar 
hoort een opdracht. Studenten gaan zelf met 
primaire kleuren plakkaatverf en ecoline, fo-
tolijm, scharen en plakband in een carrousel-
vorm met de vier disciplines aan de slag.

Kleuren mengen
Aanvankelijk starten de studenten aarzelend. 
Voor velen is het sinds de kleuterschool dat 
ze weer een kwast en verf, wattenstaafjes en 
lijm vasthouden. En ze verwonderen zich: 
“Ecoline wordt door de fotolijm afgestoten 
lijkt het wel. Als de ecoline droog is kun je de 

fotolijm wegrollen, wat grappig daar komt 
geen kleur. Hoe zit dat scheikundig? Een rode 
kleur geeft een vurig gevoel. Blauw is kil. 
Lekker fris juist,”zegt een ander. “Als je een 
krantenfoto uitvergroot zie je ook allemaal 

puntjes wist je dat? Hoe werkt dat met het 
oog en de hersenen? Hoe kun je ook alweer 
paars mengen uit de primaire kleuren? Wat 
gek als je rood en groen licht mengt, krijg je 
geel. Hoe zit dat?” 

Wat is het verschil tussen het mengen van kleurpigmenten en het mengen van lichtkleuren? 
Hoe kunnen vlekjes kleur van afstand een mengkleur lijken? Waarom hecht ecoline niet aan 
fotolijm? Studenten van de lerarenopleiding natuurkunde, scheikunde en biologie bekijken 
kunst en maken kunst met een natuurwetenschappelijke bril voor de module vakdidactiek. De 
opdrachten liggen voor velen buiten de comfortzone. Het bevordert de creativiteit om zelf 
vakoverstijgende projecten te ontwikkelen.

Kunst, kleur  
en verbeelding
inspiratie voor vakoverstijgend project

[Rubriek: Didactiek]

 [Kop:] Kunst, kleur en 
verbeelding
[ subkop:]  inspiratie voor vakoverstijgend project 

[Lead: (telt mee voor het totale aantal woorden)] 

 [Naam auteur(s) en naam school/instituut of woonplaats:] 

Eerste alinea zonder tussenkopje:]

Opdrachten met de klok mee Matisse: Kies een primaire kleur en schilder een (intuïtieve) vorm op je vlak of spaar een witte vorm uit. Hundertwasser: Maak met fotolijm 
je grenslijnen. Vul in met ecoline. Rol daarna fotolijm weg. Seurat: Breng met wattenstaafjes kleurstippen/ veegjes in primaire en secundaire kleuren. Tips: bekijk je 
werk steeds van afstand en laat het wit van het papier doorschijnen. Yamashita: Knip, vouw, om een wit reliëf te krijgen. Experimenteer met het belichten van het 
kunstwerk. Fotografeer het resultaat

Van links naar rechts: Inktkleuren mengen zoals bijvoorbeeld de kleurenprinter doet met de kleuren Cyaan, 
Magenta en Yellow. Lichtkleuren mengen met rood groen en blauw licht, zoals achter elke pixel van de 
mobiele telefoon. Kleuren cirkel van Johannes Itten voor het mengen van verfkleur vanuit de primaire kleuren 
rood, geel en blauw.
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Wit papier beschenen met kleuren licht  
Verwondering over de mengkleur in de schaduwen

Sites worden gecheckt om te ontdekken hoe 
kleuren van de kopieermachine mengen en 
hoe met rood, groen en blauw licht achter 
elke pixel van je mobiel kleuren worden 
gemengd om een foto zichtbaar te maken, 
welke opvallende kleuren hebben dieren en 
hoe helpt het hen te overleven. 

Project ontwerpen
Naast plezier en verwondering over kleur ook 
voldoende ideeën om samen na te denken 
welke vragen dit bij leerlingen kan oproepen 
in natuurwetenschappelijke context. Con-
clusie: Door zelf de verwondering van kleur 
te ervaren, raken studenten geïnspireerd 
voor het ontwerpen van een vakoverstijgend 
project voor hun leerlingen. Het thema kleur 
en kunst biedt veel perspectieven. 

Studenten ‘kunstig’ bezig met het mengen van 

kleuren, ze merken dat fotolijm ecoline afstoot
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januari ochtend

26

12
13

19

23

Capella

Deneb

Arcturus
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Altair

De opvallende Venus en de rood getinte Mars komen dichter bij el-

kaar. Dit planetenpaar is ‘s avonds urenlang te zien en de wassende 

maan maakt het plaatje nog mooier (zie ook de tekst van februari).

Maan en Venus kan je zelfs al voor zonsondergang zien! De bleke 

Mars wordt veel later zichtbaar, linksboven Venus.

De gelige Capella (Voerman), de Plejaden en de oranje getinte Al-

debaran (Stier) stijgen aan de oostelijke hemel. De hoofden van de 

Tweelingen (Castor en Pollux), Orion met de oranje Betelgeuze, de 

drie sterren van zijn gordel en de blauw getinte Rigel volgen hen. 

De helderste sterren van de Kleine en de Grote Hond, Procyon en 

Sirius, komen daarna. Ze maken de Winterzeshoek compleet (zie 

oktober). Een van de sterren die zo hoog klimt dat ze in het zuiden 

bijna loodrecht boven ons fonkelt, is Capella. Ze daalt tot laag in 

het noorden. Gezien vanuit Nederland is ze het hele jaar door de 

hele nacht te zien. Dichtbij deze opvallende ster staan drie zwakke 

sterren; zo kunnen we Capella direct herkennen. De oude Grieken 

zagen hierin een berggeit met haar geitjes. Bij hen was de Berggeit 

een op-en-ondergaande ster; ze fonkelde vanaf eind september weer 

aan de avondhemel en bracht stormen. Wij noemen de ster naar haar 

Latijnse naam Capella, wat melkgeitje betekent. De naam Voerman 

en de vorm van het sterrenbeeld werden waarschijnlijk rond 360 

v. Chr. geïntroduceerd door de Griekse astronoom Eudoxus. De 

Voerman is de ‘aanvoerder’ van het mooiste hemelgebied. In de 

ochtendschemering toont Saturnus waar Mercurius te vinden is.

2 /1

Mars

zzw

1/1

steeds ong. 17.25 uur

Mars

Venus

zzw

De avondsikkel gaat boven Venus en onder Mars langs

Saturnus en Mercurius tegen het einde van de nacht

Venus
Venus

3/1

Mars

zzw

Nogmaals samenstanden in deze maand
zw

Venus

Mars

steeds

ong. 18 .10 uur

steeds

ong. 7.20 uur
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31/1

1/2
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7/1  
7/1  

23/1

19/1

19/1

24/1

24/1

Mercurius

Saturnus

zo

Stier

Elnath

Plejade

De gelige Capella klimt zeer hoog, ze “voert” de Stier mee omhoog

Capella  
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Saturnus
Jupiter
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zuiden

zuiden
westen

westen
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Om middernacht (zie ook de avondhemel van maart)

Voor zonsopkomst (zie ook de avondhemel van juni)

Januari 2017
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Venus kan al een half uur voor zonsondergang waargenomen worden; 

ze is dat lichtpuntje links, hoog boven de zon. Bij het invallen van de 

duisternis wordt ze de glanzende koningin van de fonkelende sterren-

hemel. Half februari pronkt ze het meest. Vanaf 12/1 gaat ze opnieuw 

in de richting van de zon, van dag tot dag sneller.

De rood getinte Mars beweegt al vanaf mei 2016 in de richting van de 

ondergaande zon, maar hoe dichter bij de zon des te trager hij gaat. 

Op 2/2 bereiken Venus en Mars hun kleinste onderlinge afstand sinds 

2015. Ze zullen aan de avondhemel niet aan elkaar voorbijtrekken.

Op 24/2 is de afnemende maan voor het laatst waar te nemen; de 

smalle ochtendsikkel wordt het ‘oude licht’ genoemd. De maan blijf t 

twee nachten onzichtbaar en verschijnt op 27/2 als een tere sikkel, 

het zogenaamde ‘nieuwe licht’. In veel oude culturen werd bij het zien 

van de prille avondsikkel de nieuwe maand aangekondigd.

Wanneer de onzichtbare maan bij de zon is, heet ze officieel nieuwe 

maan (26/2). Laat de wassende maan zich na zonsondergang weer 

zien (27/2), dan heet ze in de volksmond nieuwe maan.

‘s Avonds is het stijgen van Jupiter aan de fonkelende hemel een fraai 

gebeuren. Zijn glans wordt tot 6/4 nog intenser. De blauwige ster die 

na hem opkomt, heet Spica (korenaar); ze is de helderste ster van de 

Maagd. Jupiter beweegt vanaf 6/2 richting Porrima; zijn opkomst ver-

vroegt van avond tot avond meer dan die van Spica. Hij was oktober 

2016 als ‘jonge ochtendplaneet’ bij Porrima, toen ging hij richting 

Spica. Jupiter beweegt tussen Porrima en Spica heen en weer.
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2 /3

3/3
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ong. 18 .50 uur
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27/2
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de baan van de zon
in de dierenriem

westen    

De sikkel trekt aan Venus en Mars onderlangs voorbij, de wassende maan snelt van de Vissen naar de  Ram Op 6/2 kleinste afstand Jupiter - Spica 

De maan snelt langs de zon tussen de laatste ochtendsikkel en de eerste avondsikkel

Spica

Maagd
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Om middernacht (zie ook de avondhemel van april)

Voor zonsopkomst (zie ook de avondhemel van juli)

Februari 2017
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De zeven helderste sterren van de Grote Beer staan bij ons altijd 

boven de horizon. Aan ‘de Wagen’ is af te lezen waar de Leeuw 

te vinden is. Aan de ochtendhemel klimmen de ‘carnivoren’ (Beer, 

Draak en Leeuw). Vanaf 9/9 biedt de ochtendschemering steeds een 

ander beeld. De koperkleurige Mercurius en de blauw getinte Regulus 

bevinden zich tussen de heldere Venus en de plek waar de zon zal 

opkomen. Van dag tot dag neemt de glans van Mercurius toe en komt 

Regulus vier minuten eerder op. Na hun opkomst blijven ze korter of 

langer in de nevels verborgen; terwijl ze stijgen, licht de oostelijke he-

mel steeds meer op en al gauw is alleen Venus nog gemakkelijk te zien. 

De snelle Mercurius snelt voor de derde keer aan Regulus onderlangs 

voorbij. Vanaf 10/9 staat Mercurius lager in het oosten dan Regulus.

Vanaf ongeveer 13/9 volgt op Venus, Regulus en Mercurius de rood 

getinte, lichtzwakke Mars. Vanaf 17/9 is Mercurius weer degene die 

het laagst staat. Mars kan alleen in de buurt van de zon een samen-

stand met Mercurius hebben, deze is de laatste van een drievoudige 

conjunctie. Op 18/9 bedekt de maan in verschillende delen van de 

wereld Venus, Regulus, Mars en Mercurius. In Europa zijn deze be-

dekkingen niet zichtbaar (berekening Jean Meeus). Op 19/9 komt na 

Venus, Regulus, Mars en Mercurius een ragfijne maansikkel op (1.15 

uur voor de zon). Indrukwekkend hoe het hemelbeeld van minuut 

tot minuut verandert! De sikkel is als een schaal voor alle drie de 

planeten. Voor de zichtbaarheid van de sikkel en de planeten in de 

ochtendschemering is de maand september het meest gunstig. 
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op 18 en 19/9
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De Grote en de Kleine Beer klimmen (N-NO), de Leeuw komt op De heldere Venus en Mercurius, die aan Regulus onderlangs voorbijgaat

De sikkel als schaal voor drie planeten!
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September 2017

Voor zonsopkomst (zie ook de avondhemel van februari)

Om middernacht (zie ook de avondhemel van november)
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Venus had eind april haar grootste glans, maar krijgt nu pas haar beste 

zichtbaarheid; half augustus heeft ze bij zonsopkomst al ruim drie 

uur geklommen. Op 19/8 stijgt Venus samen met de maan omhoog. 

Wanneer de maan bij Venus verschijnt, is ze een sikkel. Meestal vindt 

zo’n zichtbare samenstand aan de ochtendhemel twee à drie dagen 

voor nieuwe maan (conjunctie maan-zon) plaats.

Dit jaar beschrijf t de maan in de Tweelingen niet zo’n hoge hemelboog 

als de zon; ze bevindt zich in Vissen, Ram, Stier, Tweelingen en Kreeft 

ten zuiden van de baan van de zon. De ochtendsikkel trekt ook deze 

keer aan Venus onderlangs voorbij. De Babyloniërs registreerden of 

de maansikkel boven een planeet stond of eronder. In vertalingen 

staat vaak ‘Venus met een baard’, wat vragen oproept. Werd bedoeld 

‘Venus met een geitensikje’, de sikkel onder Venus?

Op 7/8 is de volle maan in de Steenbok. De maan komt tegen het einde 

van de verduistering op. Twee weken later is de nieuwe maan in de 

Leeuw en bedekt de zon. Vanaf 22/8 trekt de maan door de Maagd, 

Weegschaal, Schorpioen en Schutter en staat dan boven de ecliptica. 

Op 25/8 snelt de maansikkel aan Jupiter bovenlangs voorbij. Saturnus 

staat deze maand ongeveer op dezelfde plek tussen de sterren als 

waar hij eind 2016 als ochtendplaneet zichtbaar werd. Vanaf 25/8 

verwijdert hij zich weer van Antares, nu  voor lange tijd.

In 2017 en 2018 trekt de maan elke maand aan Saturnus en Jupiter 

bovenlangs voorbij. Aan Mercurius, Venus en Mars gaat de maansik-

kel afwisselend boven- en onderlangs voorbij.

DR-2010 

DR-2010 

SCHUTTER (Sagittarius)

Saturnus komt niet dichter bij Antares, gaat weer richting Schutter

De baan van de nieuwe maan doorkruist de ecliptica (Z-N) bij het hart van de Leeuw

De sikkel onder Venus (in het beeld Tweelingen)

‘Een hap uit de maan’
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3.50 uur
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Augustus 2017

Voor zonsopkomst (zie ook de avondhemel van januari)

Om middernacht (zie ook de avondhemel van oktober)
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Vroeg in de avond zijn de heldere Capella en de Plejaden (Stier) 

laag in het noordoosten te zien. Bij de geel getinte Capella staat een 

boogvormig groepje van drie lichtzwakke en nog zwakkere sterretjes. 

De Babyloniërs zagen hierin een ‘kromzwaard’ of een ‘grassikkel’, 

genaamd GAM. De Griek Hesiodos raadde de boeren aan “het ijzer te 

slijpen en met het maaien te beginnen” wanneer de Plejaden aan de 

ochtendhemel zichtbaar werden (begin mei). De tekenaar van deze 

kaarten, John Bevis, heeft de grassikkel niet bij de Voerman, maar 

bij de Ossenhoeder ingetekend (zie mei). Die Griekse gestalte hield 

echter de teugels van de ossen vast (W. Perrey).

Saturnus zal omstreeks 9/12 in de avondgloed verdwijnen. De ‘af-

scheidsontmoeting’ met de maan is op 21/11; drie dagen na nieuwe 

maan trekt de wassende sikkel aan hem weer bovenlangs voorbij. 

Saturnus had tjdens zijn gang van het zuidoostelijke ochtendrood 

naar de zuidwestelijke avondgloed zes keer een samenstand met 

de afnemende maan, net zo vaak een samenstand met de wassende 

maan en geen enkele zichtbare samenstand met een planeet. Met 

Kerstmis heeft Saturnus een onzichtbare samenstand met Venus. Veel 

samenstanden van Saturnus en Jupiter met de schemeringsplaneten 

Mercurius en Venus zijn onzichtbaar.

Op 10/11 komt tijdens de ochtendschemering na Mars, Spica, Venus 

nog een planeet op: Jupiter. Hij passeert op 13/11 de vertrekkende 

Venus vluchtig. Op 17/ 11 snelt de tere ochtendsikkel (het ‘oude licht’) 

eerst aan Jupiter bovenlangs voorbij, dan aan Venus.

SCHUTTER (Sagittarius)

November ochtend

Capella  

Saturnus bijna een jaar bij dezelfde sterren 

De Griekse Berggeit met haar twee geitjes,onze Capella in de Voerman 

einde

9/12 /2017

begin 

van de

zichtbaarheid

31/12 /2016

De sikkel bovenlangs Mars, Spica, Jupiter en Venus

Jupiter opnieuw zichtbaar
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November 2017

Voor zonsopkomst (zie ook de avondhemel van april)

Om middernacht (zie ook de avondhemel van januari)
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Vroeg in de avond zijn de heldere Capella en de Plejaden (Stier) 

laag in het noordoosten te zien. Bij de geel getinte Capella staat een 

boogvormig groepje van drie lichtzwakke en nog zwakkere sterretjes. 

De Babyloniërs zagen hierin een ‘kromzwaard’ of een ‘grassikkel’, 

genaamd GAM. De Griek Hesiodos raadde de boeren aan “het ijzer te 

slijpen en met het maaien te beginnen” wanneer de Plejaden aan de 

ochtendhemel zichtbaar werden (begin mei). De tekenaar van deze 

kaarten, John Bevis, heeft de grassikkel niet bij de Voerman, maar 

bij de Ossenhoeder ingetekend (zie mei). Die Griekse gestalte hield 

echter de teugels van de ossen vast (W. Perrey).

Saturnus zal omstreeks 9/12 in de avondgloed verdwijnen. De ‘af-

scheidsontmoeting’ met de maan is op 21/11; drie dagen na nieuwe 

maan trekt de wassende sikkel aan hem weer bovenlangs voorbij. 

Saturnus had tjdens zijn gang van het zuidoostelijke ochtendrood 

naar de zuidwestelijke avondgloed zes keer een samenstand met 

de afnemende maan, net zo vaak een samenstand met de wassende 

maan en geen enkele zichtbare samenstand met een planeet. Met 

Kerstmis heeft Saturnus een onzichtbare samenstand met Venus. Veel 

samenstanden van Saturnus en Jupiter met de schemeringsplaneten 

Mercurius en Venus zijn onzichtbaar.

Op 10/11 komt tijdens de ochtendschemering na Mars, Spica, Venus 

nog een planeet op: Jupiter. Hij passeert op 13/11 de vertrekkende 

Venus vluchtig. Op 17/ 11 snelt de tere ochtendsikkel (het ‘oude licht’) 

eerst aan Jupiter bovenlangs voorbij, dan aan Venus.

SCHUTTER (Sagittarius)

November ochtend
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Saturnus bijna een jaar bij dezelfde sterren 

De Griekse Berggeit met haar twee geitjes,onze Capella in de Voerman 
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31/12 /2016
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November 2017

Voor zonsopkomst (zie ook de avondhemel van april)

Om middernacht (zie ook de avondhemel van januari)
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Venus verlaat na ruim acht maanden de ochtendhemel, ze verdwijnt in 

het licht van de opkomende zon. Aan het einde van het jaar verschijnt 

de snelle schemeringsplaneet Mercurius alweer.

De afstand van Jupiter en Mars tot de zon neemt toe. Jupiter verwij-

dert zich veel sneller van de zon dan Mars en zal vanaf 7/1 voor Mars 

opkomen. Hun samenstand zal in de Weegschaal, links onder Zuben 

Elgenubi, plaatsvinden. Nu Mars en Jupiter zo dicht bij de zon staan, 

bewegen ze, zoals de zon altijd doet, oostwaarts langs de sterren; 

Mars beweegt sneller met de zon mee dan Jupiter.

Wanneer de maan na 27 dagen weer aan een ster voorbijtrekt, is de  

schijngestalte veranderd. Haar baan langs de sterren verschuift elke 

keer. Gezien vanuit Nederland staat de maan op 8/12 bij haar opkomst  

precies op de plaats van Regulus; op 6/11 en 31/12 bedekt de maan 

Aldebaran (Stier). De maanbaan zal in de komende negen jaar steeds 

dichter bij de Plejaden komen; de serie bedekkingen van Aldebaran 

stopt op 3/9/2018. Bij beide Babylonische koningen staan  een maan-

sikkel, de ‘Zeven goden’ MUL.MUL (ster-ster, onze Plejaden) en een 

achtstralige ster, NIN.DAR.ANNA, (de bonte heerseres van de hemel, 

onze Venus). Na acht ‘bonte jaren’ herhaalt het optreden van Venus  

zich. Aan de samenstanden van de maansikkel, de Plejaden en Venus  

konden de Babyloniërs maansverduisteringen voorspellen en aflezen 

of het jaar een dertiende maand nodig had. De koningen waren ver-

trouwd met korte en ook langdurige ritmes, ze lijken soeverein en vol 

vertrouwen de toekomst tegemoet te treden.

Jupiter nadert zowel Mars als ook Zuben Elgenubi, een ster van de Weegschaal 

Babylonische koningen met hun godensymbolen 

Maansikkel met MUL.MUL (Plejaden) en NIN.DAR.ANNA (Venus)
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December 2017

Voor zonsopkomst (zie ook de avondhemel van mei)

Om middernacht (zie ook de avondhemel van februari)
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Venus kan al een half uur voor zonsondergang waargenomen worden; 

ze is dat lichtpuntje links, hoog boven de zon. Bij het invallen van de 

duisternis wordt ze de glanzende koningin van de fonkelende sterren-

hemel. Half februari pronkt ze het meest. Vanaf 12/1 gaat ze opnieuw 

in de richting van de zon, van dag tot dag sneller.

De rood getinte Mars beweegt al vanaf mei 2016 in de richting van de 

ondergaande zon, maar hoe dichter bij de zon des te trager hij gaat. 

Op 2/2 bereiken Venus en Mars hun kleinste onderlinge afstand sinds 

2015. Ze zullen aan de avondhemel niet aan elkaar voorbijtrekken.

Op 24/2 is de afnemende maan voor het laatst waar te nemen; de 

smalle ochtendsikkel wordt het ‘oude licht’ genoemd. De maan blijf t 

twee nachten onzichtbaar en verschijnt op 27/2 als een tere sikkel, 

het zogenaamde ‘nieuwe licht’. In veel oude culturen werd bij het zien 

van de prille avondsikkel de nieuwe maand aangekondigd.

Wanneer de onzichtbare maan bij de zon is, heet ze officieel nieuwe 

maan (26/2). Laat de wassende maan zich na zonsondergang weer 

zien (27/2), dan heet ze in de volksmond nieuwe maan.

‘s Avonds is het stijgen van Jupiter aan de fonkelende hemel een fraai 

gebeuren. Zijn glans wordt tot 6/4 nog intenser. De blauwige ster die 

na hem opkomt, heet Spica (korenaar); ze is de helderste ster van de 

Maagd. Jupiter beweegt vanaf 6/2 richting Porrima; zijn opkomst ver-

vroegt van avond tot avond meer dan die van Spica. Hij was oktober 

2016 als ‘jonge ochtendplaneet’ bij Porrima, toen ging hij richting 

Spica. Jupiter beweegt tussen Porrima en Spica heen en weer.
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De sikkel trekt aan Venus en Mars onderlangs voorbij, de wassende maan snelt van de Vissen naar de  Ram Op 6/2 kleinste afstand Jupiter - Spica 

De maan snelt langs de zon tussen de laatste ochtendsikkel en de eerste avondsikkel
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Om middernacht (zie ook de avondhemel van april)

Voor zonsopkomst (zie ook de avondhemel van juli)

Februari 2017
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Een Klaar Zicht

De mooiste 
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zoals de

maansikkel als schaal

voor drie planeten

Grote avondkaarten 

en kaarten voor 

middernacht 

en ’s ochtends

Het samenspel

van de planeten

De maanfases

van dag tot dag

Sterren en Planeten in 2017

maansikkel & oorsprong van de sterrennamen 

Ook dit jaar kregen we weer de Sterren- en planetenkalender van de Stichting 
Klaar Zicht.
Net als in de voorgaande edities zijn voor elke maand twee bladzijden ge-
reserveerd, met een grote sterrenbeeldenkaart van de avondhemel en twee 
kleinere kaarten van de sterrenhemel en planetenstanden te middernacht en 
voor zonsopkomst. De mooiste hemelverschijnselen zijn in beeld gebracht 
met extra aandacht voor het samenspel van de planeten. Verder is de kalen-
der voorzien van een overzichtelijk kalendarium.
Ik sprak de auteur en zij zei: “Deze herfst zijn aan de avondhemel Mars en 
Venus te zien, ze naderen elkaar langzaam. De stand van de dierenriem wordt 
van week tot week hoger en zodoende verschijnt het planetenpaar hoger aan 
de hemel en is het ’s avonds langer zichtbaar. Maart 2017, juist wanneer Venus 
op haar mooist is, loopt ze steeds sneller weg van Mars. De kalender biedt een 
serie afbeeldingen van de samenstanden van de maansikkel met Venus en 
Mars. Dankzij de kalender weet je op welke avonden de hemel op zijn mooist 
is en kun je het samenspel van Venus en Mars goed volgen.”
En, het is heel apart: ieder jaar lapt ze het weer. De kalender is nog fraaier en 
interessanter dan het jaar ervoor. Nu de dierenriemgestaltes meer contrast 
hebben, is de nachtelijke beweging van de dierenriem, zijn wiegen, echt mooi 
te zien. Elke maand wiegt de dierenriem anders!
De kalender biedt veel aandacht aan de oorsprong van de namen van de 
opvallendste sterren hoog aan de hemel. Van Capella, Wega en Arcturus zijn 
hun Babylonische en Griekse namen toegelicht. Verrassend is hoe de mensen 
uit die culturen deze sterren hebben beleefd. Wij tekenen de Ossenhoe-
der, het sterrenbeeld waartoe Arcturus behoort als een ijshoorntje. Voor de 
Grieken was deze ster de Berenhoeder, voor de Babyloniërs de veel aanbeden 
SU.PA (hemelwachter). 
Werkelijk niet alleen voor mensen met belangstelling voor de sterren meer 
dan de moeite waard.

MAriANNe OFFereiNs

Sterren en planeten in 2017

Liesbeth Bisterbosch. sterren en planeten 

in 2017, maansikkel en oorsprong van 

de sterrennamen, Stichting Een Klaar 

Zicht, Silvolde. 32 p., ill.  

ISBN 9789082279320. € 17,50.
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L
iggen daardoor wetenschap en kunst zo 
dicht bij elkaar? “Het is niet toevallig dat 
grote namen in de natuurkunde verbon-
den zijn met de kunst: Robert Dijkgraaf 

heeft de Rietveldacademie gedaan en Vincent 
Icke is beeldend kunstenaar. Einstein was een 
begenadigd musicus. Muziek was zijn passie. 
Bekend zijn zijn uitspraken: Leven zonder 
muziek is voor mij onvoorstelbaar en Mijn 
dagdromen beleef ik in muziek. Daarom is 
het in het natuurkundeonderwijs van belang 
dat ook de creatieve kant van het vak belicht 
en zelfs geoefend wordt. Natuurkundeonder-
wijs houdt veel meer in dan alleen de over-
dracht van kennis en vaardigheden.” Marlies 
Nieberg wil in haar lessen ook ruimte geven 
aan gevoel en emotie, die immers ook in de 
kunst een niet weg te denken rol spelen. “Dat 
doe je door de leerlingen niet alleen exacte, 
analytische denkwijzen aan te leren maar ook 
een creatief denkvermogen. Voor mij is dat 
een uitgangspunt van mijn lessen.”

Ze is natuurkundelerares en in haar vrije tijd speelt ze viool. Daardoor is voor haar muziek 
misschien wel de basis van de natuurkunde. door haar grote affiniteit met kunst in het 
algemeen vindt Marlies Nieberg het heel belangrijk om in haar lessen de creativiteit van 
leerlingen te stimuleren. “Zowel in de wetenschap als in de kunst gaan we uit van de 
waarneming, met al onze zintuigen. Willen we iets met die waarnemingen doen, dan zullen we 
onvermijdelijk een creatief proces moeten doorlopen.” 

Art Based Learning
een mogelijkheid om de natuurkunde  
op creatieve wijze te benaderen

in ABL iS De KUnSt onze KenniSBRon  

Die bron kan bestaan uit beelden, schil
derijen, boeken of andere kunstuitingen. 
Foto’s, stukjes tekst of cartoons zijn ook te 
gebruiken. ABL kent vier stappen:
•  Het stellen van een vraag. De eerste 

vraag die ’s ochtends bij je opkomt en 
enige betekenis heeft. Die vraag schrijf je 
op en niemand krijgt hem te zien.

•  Het aansprekend object. Je kiest uit 
een verzameling aangeboden kunstwer
ken (dichtbundel, museum, fotoboek) 
één werk. Wat zie je? Wat voel je? Wat 
gebeurt er met je? Niet nadenken maar 
onderga wat je zintuigen je te zeggen 
hebben.

•  De mogelijke wereld. Nu ga je wel na
denken. Wat zou er aan de hand kunnen 
zijn? Hier laat je je fantasie de vrije loop 
en geef je ruimte aan je dromen.

•  Het vertellen van een verhaal. Je komt 
uit je ‘droomwereld’ en je bespreekt je 
ervaringen in een groepje dat hetzelfde 
werk gekozen heeft.

DiDActieK
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Art Based Learning

ABL in de natuurkundeles
Sinds haar school een Cultuurprofielschool 
is, gebruikt Nieberg voor een deel van haar 
lessen een methodiek die uitgaat van de 
ontwikkeling van het creatief denkvermogen 
van leerlingen. Deze methode, Art Based 
Learning (ABL), is in Nederland geïntro-
duceerd door Jeroen Lutters. Als historicus 
promoveerde hij in 2012 op dit onderwerp.
Het doorlopen van de vier stappen van ABL 
(zie kader) klinkt nogal vaag en abstract. 
Marlies Nieberg heeft echter voor haar 6-vwo 
klas een heel concreet examentrainingspro-
gramma gemaakt, gebaseerd op ABL, waarbij 
bestaande kennis geactiveerd wordt.
Als aansprekend object heeft zij een serie 
groot afgedrukte foto’s gemaakt over een 
bepaald onderwerp uit de examenopgaven 
van de laatste jaren. Zo is er bijvoorbeeld een 
serie bestaande uit zeven foto’s die bij een 
opgave horen over energieomzetting. Een 
andere serie foto’s, van muziekinstrumenten, 
houdt verband met de examenopgaven over 
geluid. De leerlingen kiezen daar één foto uit, 
die ze op zich laten inwerken. Ze vragen zich 
niet af wat ze zien, maar wat deze foto hun te 
vertellen heeft. Alle associaties zijn toege-
staan, waardoor niet alleen informatie van de 
foto komt, maar ook uit het brein opborrelt. 
Zo wordt er ruimte gegeven aan bijvoorbeeld 
herinneringen of eerdere ervaringen en 
het gevoel dat je daarbij had. “Door zo heel 
breed te divergeren, haal je meer naar boven 
dan wanneer je gaat mindmappen met be-
hulp van enkel natuurkundige begrippen.” 
Vervolgens focussen ze zich op de natuur-
kunde. Alle informatie die ze uit de asso-
ciaties gehaald hebben, brengen ze nu in 
verband met hun natuurkundige voorkennis. 
Hoe breder die informatie is, hoe creatiever 
dit proces wordt. Daarna zoeken ze één of 
meer klasgenoten die dezelfde foto gekozen 
hebben, met wie ze in discussie gaan. Nu 
gaan ze met elkaar dieper de natuurkunde in, 
waarbij ze geholpen worden door een paar 
vragen die de docent hun stelt. 
Elke groep komt dan met constateringen 
en conclusies, gebaseerd op hun eigen foto, 
die klassikaal besproken worden. Er wordt 
gekeken wat de grootste gemene deler is 
van de zeven foto’s en met hulp van de 
docent brengt de klas ordening aan in alle 
natuurkundige aspecten van de foto’s. Ook 
de grafieken die bij de foto’s horen, worden 
besproken. 
Tijdens deze bespreking worden de leerlin-

gen zich bewust van de grote overeenkom-
sten tussen de foto’s en de natuurkunde die 
erachter zit. Wanneer al deze stappen gezet 
zijn, ontstaat als vanzelf nieuwsgierigheid 
naar de bijbehorende opgaven die ze dan 
gaan maken.

Een succesvolle methode
“Groot winstpunt van deze methode is de 
rust die hij geeft aan de individuele leerling 
en aan de klas als geheel. De faalangstige 
leerling die het niet zo op het fysische en 
abstracte heeft, vindt het een hele geruststel-
ling om uit te kunnen gaan van iets tastbaars. 
Veel leerlingen zijn visueel ingesteld en 
zeker de taalzwakkere leerlingen vinden het 
heerlijk om te associëren aan de hand van 
een foto. Het associëren brengt een creatief 
proces op gang waardoor ze de stof letterlijk 
‘eigen’ maken: natuurkundige concepten 
worden in verband gebracht met hun per-
soonlijke beelden, ervaringen, herinneringen 
en gevoelens.” Nieberg heeft gemerkt dat 
hierdoor de natuurkunde goed beklijft en 
dat haar leerlingen er op een ontspannen en 
vertrouwde manier mee omgaan. “Dat de 
natuurkunde de uitkomst is van een natuur-
lijk, creatief proces geeft veel leerlingen grote 
voldoening.”

Toe te passen op elk onderwerp 
Nieberg past ABL (nog) niet op grote schaal 
toe. Ze is er mee aan het experimenteren en 
ziet ABL als een leervorm waarmee ze vari-
eteit in haar lessen kan brengen. Als ik haar 
vraag hoe ze met ABL de wet van Ohm zou 
behandelen, ziet ze direct mogelijkheden.  
“Ik wilde ooit eens de wet van Ohm uit-
leggen, maar die klas vond dat er op dat 
moment wel belangrijkere zaken aan de orde 
waren: vluchtelingen en voedseltekorten in 
Mozambique. Daar ben ik direct op inge-
sprongen en heb een verhaal gehouden over 
voedseltransporten: over vrachtwagens met 
ladingen die ze in dorpen droppen en waar-
nemers die vrachtwagens tellen. Toen een 
jongen mij vroeg: Dus dat dorp is eigenlijk 
lampje 1? wist ik dat het verhaal duidelijk 
overgekomen was. Associëren en parallellen 
trekken met de gewone wereld, daardoor 
blijft de leerstof hangen. Vorig jaar had ik een 
oud-leerling als stagiair. Hij zei: Elektriciteit 
zal ik nooit vergeten: Mozambique.”
“Voor de wet van Ohm zou je als sprekend 
object ook een set foto’s kunnen gebruiken 
waarop een stroom afgebeeld staat, zoals 

lucht, water en een lopende band, maar ook 
kleine krantenartikeltjes zijn mogelijk. Het 
hoeven natuurlijk geen kunstobjecten te 
zijn. Je wilt immers een creatieve manier van 
denken stimuleren en dat hoeft echt niet al-
tijd met kunst.” Als voorbeeld waarbij ze wel 
kunstwerken gebruikte, noemt ze een serie 
foto’s van schilderijen van Jeroen Bosch. Die 
legde ze voor aan leerlingen van 5-vwo voor 
een technisch ontwerpopdracht: bouw een 
sociaal klankobject, een muziekinstrument 
dat door minstens vier personen tegelijk be-
speeld kan worden en dat een pentatonische 
toonladder bevat. Met zo’n opdracht hebben 
deze leerlingen vast ook iets van haar grote 
liefde voor de muziek meegekregen. 

MArlies NieBerG is al 22 jaar docente natuurkunde aan het 

Calandlyceum te Amsterdam. Haar ervaringen met ABL wil ze 

graag met anderen delen en is voor vragen over dit onder

werp bereikbaar per mail: mnieberg@calandlyceum.nl

Een serie foto’s waaruit een sprekend object 
gekozen wordt

Vier leerlingen uit 5-vwo, Bianca, Rik, Ashika en Angela, 
demonstreren hun sociale klankobject
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Dateren van  
kunstvoorwerpen met C-14
De C-14 dateringsmethode is 
algemeen bekend vanwege 
toepassingen in de archeolo-
gie en aardwetenschappen. In 
dit artikel wordt ingegaan op 
de betekenis van de methode 
voor kunst.

AcHterGrOND

(vermeende) Stradivarius toch al terug als 
ze van ons horen dat we er een stukje vanaf 
moeten zagen. 

Kunst: enkele voorbeelden
Bij de recente verbouwing van het Rijksmu-
seum in Amsterdam kwam een bijzonder 
voorwerp tevoorschijn, een schild gemaakt 
van een elandgewei. Volgens traditie zou 
dit schild stammen uit de grafkelder van 
keizer Lodewijk de Vrome, zoon en opvol-
ger van Karel de Grote, in Metz. Het schild 
is gedateerd in Groningen op 1055±30 BP, 
geijkt wordt dit 975-1020 AD. Het voorwerp 
is enkele eeuwen na de dood van Lodewijk 
gemaakt en toen waarschijnlijk opgehangen 
in de grafkapel. Het is nu een topstuk in het 
Rijksmuseum. 

Een illustratief voorbeeld betreft een Mid-
deleeuws schilderij uit het museum Huis 
Bergh te ‘s-Heerenberg. Het schilderij zelf is 
niet met 14C gedateerd, dat kan ook niet want 
de methode werkt alleen voor organisch 
materiaal (zoals hout) en niet voor verf en 
dergelijke. Het schilderij mag uiteraard ook 
niet beschadigd worden door er een monster 
van te nemen. De houten lijst kan wel wor-
den gedateerd, het bemonsteren daarvan kan 
vrijwel onzichtbaar gebeuren. 

De lijst is gedateerd op 180±30 BP. De 
ijking levert drie mogelijkheden op: 1665-
1685, 1735-1805 en 1930-1950 AD. Van een 
nauwkeurig historische datering is dus geen 
sprake. Desondanks beantwoordt de datering 
een belangrijke vraag. De vraag was namelijk 
of de houten lijst origineel is (Middeleeuws 
dus) of van een latere datum. Dit laatste blijkt 
nu duidelijk het geval.

Een bijzonder geval betreft iconen. Deze zijn 
direct op het hout geschilderd, dus hier is 

H
et radioactieve isotoop van koolstof, 
14C, wordt in de atmosfeer geprodu-
ceerd door kosmische straling. Het 
heeft een halveringstijd van 5730 

jaar. Evenwicht tussen productie en verval 
resulteert in een natuurlijke concentratie 
14C:12C ≈ 10-12. Het komt via fotosynthese in 
de planten, en vervolgens in de voedselketen 
terecht. 
Zodra een organisme sterft, houdt de opna-
me van 14C via de voedselketen uiteraard op 
en rest alleen het radioactief verval. Hierop 
is het dateringsprincipe gebaseerd: door van 
een fossiel het resterende 14C gehalte te me-
ten, kan de ouderdom (feitelijk het moment 
van overlijden) worden berekend met de ver-
valswet voor radioactiviteit. De 14C ouderdom 
wordt uitgedrukt in de eenheid ‘BP’.
De 14C concentratie wordt gemeten door 
middel van AMS (Accelerator Mass Spec-
trometry), een vorm van massaspectrome-
trie met behulp van een deeltjesversneller 
waarmee monsters van 1 milligram koolstof 
kunnen worden gedateerd (van der Plicht, 
2001). 

Helaas zijn er complicaties, de belangrijkste 
dat het natuurlijke 14C gehalte niet constant 
is. Het aardmagnetisch veld varieert, en ook 
zonnestormen bepalen mede de sterkte van 
het magnetisch veld rondom de aarde. Dit 
beïnvloedt het aantal ingevangen kosmische 
deeltjes, en daarmee ook de productie van 
14C in de atmosfeer.
Dit veroorzaakt een tijdschaal voor date-
ringen (de BP tijdschaal) welke niet lineair 
verloopt vergeleken met de kalender. Dit be-
tekent dat de term BP, welke oorspronkelijk 
‘Before Present’ (vóór 1950) betekende, niet 
meer letterlijk mag worden opgevat.
De BP tijdschaal kan worden geijkt door 14C 
dateringen te verrichten van monsters met 
een bekende historische ouderdom. Dit 
is op grote schaal gedaan met behulp van 
dendrochronologie, het dateren van hout 
met jaarringen van bomen (zie bijvoorbeeld 
Jansma en van der Plicht, 1998). 
De ijkgrafiek voor het laatste millennium, 
meest relevant voor de kunst, is hiernaast 
afgebeeld. Deze grafiek maakt het mogelijk 
de 14C datering (in BP) te vertalen naar een 
jaartal in AD.

De fluctuaties in de ijkgrafiek maakt de 
ijking ingewikkeld. Ze zijn vooral aanwezig 
vanaf de zestiende eeuw. Dit toont direct 
al een groot probleem betreffende dateren 
van kunst: 14C-dateringen jonger dan 250 
BP geven na ijking meerdere mogelijkheden 
tussen 1600 en vandaag. En de vraag naar 
dateringen van kunstvoorwerpen (schil-
derijen, houten beelden, ivoor, muziekin-
strumenten) betreft vooral deze periode. 
Overigens schrikken eigenaren van een 
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Dateren van  
kunstvoorwerpen met C-14

geen onzekerheid over de relatie schilderij/
lijst. Een voorbeeld is een bijzondere oud 
icoon uit Kiev, waarvan de ouderdom niet 
goed bekend was. Het hout is gedateerd op 
1060±25 BP, na ijking wordt dit 980-1015 AD. 

De oudheid
Er is nog een onderwerp dat hier niet mag 
ontbreken: kunst uit de prehistorie. Juist hier 
is 14C essentieel om tot een goede datering te 
komen. Wellicht het beroemdste voorbeeld 
zijn de grotschilderingen uit het paleoli-
thicum (de oude steentijd) in La Grotte 
Chauvet, in de Franse Ardèche vallei. De grot 
is ontdekt in 1994, en bevat honderden te-
keningen van dieren uit de ijstijd waaronder 
leeuwen, die blijkbaar toen in Zuid Frankrijk 

leefden. De tekeningen zijn gemaakt met 
houtskool. Archeologen bepaalden op stilis-
tische gronden aanvankelijk een ouderdom 
van deze kunst op ongeveer 15.000 jaar. 
Maar dateringen met 14C (onder andere uit 
Groningen) geven een veel hogere ouder-
dom: circa 30.000 jaar. Dat wordt niet door 
iedereen geaccepteerd “omdat het niet kan”. 
Er is nog steeds een debat hierover gaande, 
een schoolvoorbeeld van een richtingenstrijd 
tussen alfa’s en beta’s. De grot is niet toegan-
kelijk voor het publiek maar kan virtueel wor-
den bezocht via http://archeologie.culture.
fr/chauvet. 

Slotopmerkingen
Dateren van kunst met 14C kan vrijwel nooit 
de authenticiteit bewijzen van een kunst-
voorwerp, in juridische zin. Zelfs niet als de 
datering klopt; we weten dan alleen dat het 
echt zou kunnen zijn. De methode is meer 
ondersteunend of aanvullend.
Wat wel kan is falsificatie; dit is in feite de be-
langrijkste bijdrage van 14C in de praktijk. Bij-
voorbeeld, in de jaren ’60 van de vorige eeuw 
is het 14C gehalte verdubbeld door testexplo-
sies van kernbommen in de atmosfeer. Bevat 
het voorwerp ‘bom 14C’ dan kan het niet uit 
de gouden eeuw zijn. En als de datering van 
een schilderij middeleeuws is volgens 14C, is 
het niet door van Gogh gemaakt. 
Maar zelfs dan: van het schilderij kan alleen 
de houten lijst worden gedateerd van Gogh 
kan oud hout gebruikt hebben hiervoor, 
of anderen hebben mogelijk later de lijst 

verwisseld. Het fraaiste voorbeeld wat ons 
laboratorium is gepasseerd in dit opzicht: 
we hebben ooit een houten Christusbeeld 
uit een middeleeuwse kerk gedateerd. De 
uitkomst is wonderbaarlijk: 4270+/-60 BP, ver 
voor de tijd van Christus dus. De kunstenaar, 
wie en wanneer dan ook, heeft voor het beeld 
duidelijk een stuk hout gebruikt dat toen al 
vele eeuwen oud was.

BRONNEN
Jansma, E., van der Plicht, J. (1998). Kalenders van hout. 

Natuur en Techniek 8/66 6271.

van der Plicht, J. (2001). Natuurlijke radioactiviteit en 

deeltjesversnellers. NVOX 2 7578.

Gedeelte van de 14C ijkgrafiek, het verband tussen  
14C jaren en historische jaren

 Elandgewei uit de grafkapel van keizer  
Lodewijk de Vrome (Rijksmuseum)

Middeleeuws schilderij (Huis Bergh)

Grottekening in La Grotte



BOuWKuNst Maarten Foeken / redactie

56
0 

  N
V

O
X

 D
EC

 2
01

6 
  

Guggenheim museum, Bilbao, Spanje
 

Erasmusbrug, Rotterdam 

 La Notre Dame de Paris
 
 

Palacio da Pena, Sintra, Portugal

Kasteel Neuschwanstein, Beieren, Duitsland
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In een nummer over kunst en natuurwetenschap hoort ook een overzicht van bouwwerken, al 
denkt men bij kunst wellicht eerder aan schilderijen en beeldhouwwerken. Gebouwen kunnen 
in een stad zelfs zo beeldbepalend zijn dat toeristen alleen al daar op afkomen. Het aantal 
spectaculaire bouwwerken in de wereld is enorm, vandaar dat in dit artikel een vrij willekeurige 
greep is gedaan uit een beperkt aantal categorieën. 

I
n de loop der eeuwen zijn mensen steeds 
bezig geweest met het construeren van 
gebouwen, met daarvoor uiteenlopende 
motovaties, zowel van de architecten zelf als 

van de opdrachtgevers. 
De nadruk kan liggen op het functionele 
aspect, vanuit een geloofsovertuiging, puur 

uit inspiratie, economisch gewin, toeristische 
trekpleister, uit machtsvertoon en tot slot wel-
licht uit prestigeoverwegingen.
De keuze is voor dit artikel gevallen op 
enkele kastelen en paleizen, kerken, wolken-
krabbers, bruggen, overige gebouwen en de 
oudheid. 

Kastelen en paleizen
Kastelen zijn gebouwen die in de eerste plaats 
de bewoners beschermden tegen aanvallen 
van buitenaf. Het eerste beeld dat we ervan 
hebben, is dat het enorme stenen bunkers zijn. 
Maar in het verre verleden waren ze ook van 
hout en gingen regelmatig in vlammen op. 

Spectaculaire en  
wereldberoemde  
bouwwerken
een bonte verzameling

 Hunebed, D49, ‘De papeloze kerk, Schoonoord, Drenthe, NL Foto Hans Meijer, Assen
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BOuWKuNst

Sagrada Familia Barcelona, Spanje

Kasteel Himeji, Hemiji, Japan
 
 

Burj Khalifa Tower, Dubai (totale hoogte 829,84 meter)
 
 

Basilica di Santa Maria del Fiore, Florence, Italië

Paleizen waren meestal voor de machtheb-
bers, hoe groter hoe beter. Er werden vaak 
enorme rijkdommen verzameld om te laten 
zien hoe belangrijk en gefortuneerd die bewo-
ners wel waren.

Kerken
Waarom er kerken en andere gebouwen met 
een religieus doel bestaan, behoeft nauwelijks 
uitleg. Afhankelijk van het belang is de naam-
geving aangepast: van dorpskerk tot kathe-
draal. In diverse godsdiensten worden andere 
benamingen gebruikt. Mensen bezoeken 
kerken om zeer uitlopende redenen: belang-
stelling, om te bidden, om samen te komen 
om diensten mee te maken, rituelen mee te 
beleven rond geboorte, huwelijk en overlijden, 
uitleg te krijgen over geschriften, zoals de 
Bijbel, de Talmoed en de Koran, teveel om hier 
op te noemen. 

Wolkenkrabbers
Waar de ruimte in oppervlak en de andere mo-

gelijkheden beperkt is, gaat de uitbreiding van 
de bewoning en andere activiteiten in plaats 
van horizontaal dus de lucht in, tot wel vele 
honderden meters met alle gevolgen van dien 
voor de bevolking en vooral voor het verkeer. 
De hoogte is ook een soort van statussymbool 
geworden met de vraag: wie heeft de hoogste! 
En vervolgens: wie heeft de meest spectaculai-
re vorm? Ter vergelijking: de hoogste ‘wol-
kenkrabber’ in Nederland is de Maastoren in 
Rotterdam ‘met 165 meter, de Domtoren van 
Utrecht is 112 meter hoog.

Bruggen
Bruggen zijn meer dan een mogelijkheid om 
van A naar B te komen. In elk geval biedt een 
brug een veel kortere weg dan eerder mogelijk 
was. Maar ook geeft een brug de mogelijkheid 
tot een veel grotere mobiliteit van mensen en 
die daardoor in contact kunnen komen van 
diegenen, die ‘aan de overkant’ wonen. Er zijn 
bruggetjes, maar ook enorme bruggen, die 
vele kilometers lang zijn, bijvoorbeeld om een 

binnenzee te kunnen oversteken. Er is natuur-
lijk een groot verschil in tijd in de oversteek via 
een brug of een pontveer of boot. De laatste 
moet soms twee keer de afstand overbruggen 
om klanten op te halen.

Overige bouwwerken
Hier is het bouwwerk zelf al genoeg voor een 
bezoek, wat er binnen te zien is, komt later wel. 

Oudheid
Je zou toch kunnen zeggen dat de huidige 
architecten op de schouders van onze voorva-
deren staan, afgezien van nieuwe materialen, 
techniek, gereedschappen en machines. Alle 
bouwwerken hebben te maken gehad met 
het gebruik van de natuurwetenschappen en 
wiskunde. 

Tot slot
Als je meer wilt weten, zijn er talloze reisgidsen 
die je wegwijs kunnen maken in het land van 
de bouwkunst, overal ter wereld. 
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Marianne Offereins / redactie

Wat doe je?
“Ik ben op het moment lerarenopleider en 
ik geef vakinhoudelijke zaken en vakdidac-
tiek. Bovendien ben ik de ‘aanjager’ van de 
didactische ruimte waarin we als docenten 
samen met studenten en vakdocenten van vo 
en mbo de expertise op vakdidactisch gebied 
voor de natuurwetenschappelijk vakken 
willen ontwikkelen en verbeteren. Daarbij 
probeer ik mijn studenten gebruik te laten 
maken van hun creativiteit.” 

Wat wil je?
“Ehh, even denken. Ja, willen heeft bij mij 
zeer sterk te maken met SAMEN. Samen ont-
wikkelen over de verschillende disciplines. 
Out of the box denken is daarbij essentieel. 
Ook van leerlingen kunnen we leren, zeker in 
deze ict-tijd. Daar gebruik van maken is heel 
interessant. Mijn ervaring is, dat wanneer 
leerlingen en studenten eigenaarschap van 
een project ervaren, het veel meer gaat leven 
en ze daardoor meer bereiken kunnen dan ze 
(soms) zelf denken/dachten. Dat ik zelf een 
artikel heb geschreven, kan weer als voor-
beeld dienen voor de studenten.”

Waarom NVON/NVOX?
“Ik lees NVOX al jaren zelf. Ik vind de artike-
len heel toepasbaar in de praktijk en in mijn 

werk. Ik wil mijn studenten ook stimule-
ren om het blad te lezen en om ervoor te 
schrijven. Ze ontwikkelen heel inspirerende 
onderzoeken en opdrachten die zeker de 
moeite waard zijn om te delen met anderen.”

Wat zou jij jezelf gevraagd hebben?
“Ooo, jeemig... Nou, misschien… ik kan me 
voorstellen dat je zou vragen hoe ik de stap 
heb gemaakt van het kunstenaarschap naar 
het onderwijs. 
Dat kwam omdat ik in aanraking kwam 
met studenten die bij mij kwamen stage-
lopen, toen merkte ik dat het omgaan met 
de mensen veel meer mijn passie had dat 
het schilderen zelf. Ik merkte dat ik ook een 
passie heb voor de natuurwetenschappe-
lijke vakken. Eigenlijk haast meer dan voor 
de kunst. Van die overstap heb ik helemaal 
geen spijt, want ik merkte dat ik als docent 
ook goed mijn creativiteit kwijt kan en dat ik 
daarmee ook een verschil kan maken.” 

Mirjam Venneker, lerarenopleider natuurkunde aan de 
NHL Hogeschool, reageerde vol enthousiasme op de 
oproep van hoofdredacteur Maarten Foeken om een 
bijdrage te leveren aan ons themanummer. Gezien 
haar achtergrond als fysicus en beeldend kunstenaar/
auteur hebben we haar gevraagd om op te treden als 
gastredacteur voor onze special.

Gastredacteur  
Mirjam Venneker

iNterVieW
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H
et Arte College is de nieuwste vo-
school in Almere. Gestart in 2009 
met als belangrijkste pijlers leer-
pleinen en kunst & cultuur. De vrije 

ruimte die er is in het onderwijs, wordt bij 
ons uitsluitend ingevuld met kunst & cultuur. 
Dat is zichtbaar in het rooster van de leerlin-
gen en in de over het schooljaar verspreide 
drie zogenaamde Arte-weken. In deze drie 
lesweken is er voor leerlingen steeds een 
breed aanbod op cultureel en kunstzinnig 
vlak.

Bij Exact
Het leerdomein Exact levert hieraan onder 
meer een bijdrage onder de noemer ‘Art(e) 
& Design’. Aspecten, zoals onderzoeken, 
ontwerpen en probleemoplossend werken, 
krijgen hierin veel aandacht. Een tweetal 
voorbeelden van opdrachten geef ik hieron-
der met als belangrijkste doel het zichtbaar 
maken van de formulering van de opdrach-
ten en de coaching van leerlingen.

Een grote docententafel
Het idee van het eerste voorbeeld kwam van 
de docenten wiskunde. Zij liepen al langer 
rond met het idee op het Leerplein een 

grote docententafel te plaatsen, waaraan zij 
kunnen werken op de momenten dat zij geen 
les geven. Ook hadden zij een idee voor het 
uiterlijk van de tafel. De tafel moest rondom 
een betonnen pilaar komen en zowel de 
pilaar als de tafel moest voorzien worden van 
een Escher-achtig motief.

Leerlingen aan de slag
We kwamen op het idee deze wens te laten 
realiseren door leerlingen. Leerlingen uit 
de 3 HV-klassen kregen de opdracht, aan de 
hand van een bouwtekening, een schaal-
model te maken van de pilaar en de tafel, 

schaal 1 : 10. Ook moesten zij het werk van 
Escher bestuderen. Van een gekozen motief, 
of een zelfbedachte variant daarop, werd 
door leerlingen een mal gemaakt op ware 
grootte. De mal zou gebruikt worden om zich 
herhalende patronen op de tafel en de pilaar 
te schilderen. Het werd een tamelijk gesloten 
opdracht.

Heldere eisen, go/no-go momenten
Essentieel bij de ontwikkeling van dit type 
opdrachten is het helder formuleren van de 
eisen waaraan het ontwerp moet voldoen. 
Dan gaat het om zaken, zoals de bouwteke-

Obbe Annega / Arte college, AlmereObbe Annega / Arte college, Almere

Op het Arte college hebben we als cultuurprofielschool ook als 
docent AVO-vakken de opdracht kunst & cultuur in onze les-
sen aan bod te laten komen. Als één van die docenten van het 
Leerdomein Exact vertel ik graag iets over de wijze waarop we 
dat invullen.

Art(e) & Design
Op een cultuurprofielschool

Obbe Annega is docent scheikunde en 

biologie op het Arte College in Almere.

iN De KlAs
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ning kunnen lezen, het werken op schaal en 
de nauwkeurigheid waarmee de mal moet 
worden gemaakt.
Ook van belang is go/no-go momenten in te 
bouwen. Op dit soort momenten bekijken 
leerlingen en docenten of aan de gestelde 
eisen is voldaan. Niet (volledig) aan de eisen 
voldaan, betekent studeren, verbeteren en 
soms opnieuw beginnen. Dit laatste leidt 
nogal eens tot teleurstelling, maar het feit dat 
zij daarna een veel beter product ontwik-
kelen, geeft zicht op het idee dat een goed 
ontwerp niet voortkomt uit een eerste idee, 
maar vrijwel altijd een proces is van (deels) 

mislukken, wat kansen biedt om tot betere 
resultaten te komen.
In een volgende Arte-week heeft een zestal 
leerlingen de tafel en de pilaar voorzien 
van het patroon. Juist omdat deze opdracht 
echt gerealiseerd is, was het voor leerlingen 
betekenisvol. Zij zijn trots op het resultaat 
en vragen met regelmaat of zij aan de tafel 
mogen werken.

Klokken voor in de school
Het tweede voorbeeld is een meer open 
opdracht. De leerlingen konden namelijk 
ook kiezen voor de opdracht een klok te 
ontwerpen voor een bepaalde werkplek in de 
school. In deze opdracht was er veel aan-
dacht voor het stappenplan ‘ontwerpen’.
Eerst onderzoek doen naar de plek waar de 
klok zou komen te hangen. Docenten die 
daar werken, bevragen over hun wensen. Een 

ontwerp maken, geschikte materialen verza-
melen en eventueel testjes doen om erachter 
te komen of de gekozen materialen aan de 
eisen voldoen.

Out of the box
Een gegeven is dat leerlingen veelal in clichés 
denken. Een klok voor een werkplek waar 
Engels gegeven wordt, wordt al gauw een 
klok met als wijzerplaat de Union Jack. Om ze 
meer out of the box te laten denken, is de eis 
gesteld dat de klok 3-D moet zijn.
Leerlingen kregen een op een batterij wer-
kend uurwerk en gingen aan de slag. De klok 
mocht niet groter dan 50x50x50 cm zijn en 
moest op 10 m afleesbaar zijn. Dat je niet in 
een plat vlak mocht werken, leverde hobbels 
op. Maar één keer over de drempel kwamen 
er de mooiste ideeën uit.

De klokken hangen minimaal een jaar in de 
school en de meeste leerlingen zijn trots op 
hun klok en vooral op het zichzelf overwin-
nen en out of the box een totaal andere klok 
te hebben ontworpen dan zij in eerste instan-
tie in gedachten hadden.
(Zie ook de bijdrage van dezelfde auteur in 
het herfstnummer van de Terugkoppeling op 
pagina 22 en 23. H.B.)

Zicht op niet-vanzelfsprekendheid
Ook in deze opdracht was het belangrijk 
leerlingen enig houvast te geven door 
heldere eisen te stellen. Leerlingen op deze 
manier met kunst & techniek bezig te laten 
zijn, levert meer zicht op de niet-vanzelfspre-
kendheid van allerlei voorwerpen. Dat er 
eerst onderzoek moet worden gedaan, eisen 
moeten worden geformuleerd waaraan de 
producten moeten voldoen en dat niets in 
eerste instantie onmogelijk is, zijn zaken die 
leerlingen en wij als docenten als zeer zinvol 
betitelen. 

Vrijwel altijd een 
proces van (deels) 
mislukken
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Op deze plaats vindt u een kleine greep 
uit de activiteiten van de bestuursleden 
van de NVON en uit andere zaken die 
voor u, als NVONlid, interessant kunnen 
zijn.

Themanummer
Wanneer u op deze pagina bent aanbeland, 
kan het u niet zijn ontgaan dat u een heel 
bijzonder nummer van NVOX te pakken 
hebt. Het themanummer ‘Kunst en natuur
wetenschap’, met een grote diversiteit aan 
achtergrondartikelen en aanknopingspunten 
die u in de klas kunt gebruiken om uw lessen 
te variëren.
Het bestuur is dan ook blij dat de redactie 
het avontuur heeft aangedurfd en dat er een 
dergelijk (bewaar)nummer is ontstaan.

Ledenlijsten en website
De ledenlijsten zullen op enigerlei wijze aan 
de nieuwe website worden gekoppeld. Dat is 
voor u als lid ook gemakkelijk: zo kunt u uw 
eigen gegevens controleren en – waar nodig 
– aanpassen. En dat is voor ons ook weer 
prettig, want dan weten we dat alles klopt.

NVON-congres op 19 april 2017
Op 19 april 2017 is het NVON congres 
met daaraan gekoppeld de ALV volgens de 
formule van de afgelopen jaren. Vanzelfspre
kend reserveert u die middag. We zijn druk 
bezig met de invulling van de hoofdlezingen 
en de workshops. Zodra er verder meer 
nieuws is, brengen we u op de hoogte. Houd 
u dus NVOX, nieuwsbrief en de website in 
de gaten.

CE-correctietraining 2017
Samen met het CvTE organiseert NVON 
wederom een CEcorrectietraining. Deze 
succesvolle cursus wordt in het voorjaar van 
2017 voor de vijfde keer georganiseerd.
De cursus is bestemd voor docenten en voor 
studenten aan de lerarenopleiding die geen 
of weinig ervaring met eindexamens hebben 
of die nog graag een opfriscursus willen.
Doel van de cursus: Je wordt voorbereid 

op zowel het goed nakijken van de eind
examens als het uitvoeren van de tweede 
correctie. Op de website en in de nieuwsbrief 
staat waar en wanneer welke training wordt 
georganiseerd.

Jet-Net en TechNet bundelen hun 
krachten in TecWijzer
TecWijzer is de organisatie die is ontstaan uit 
de samenwerking tussen TechNet (Tech
niekTalent.nu) en JetNet (Platform Bèta 
Techniek) en wel op de avond van de viering 
van het lustrum van TechniekTalent.nu. Op 5 
oktober jl. heeft staatssecretaris Sander Dek
ker van het ministerie van OCW de nieuwe 
publiekprivate samenwerking TecWijzer 
gelanceerd. “Deze samenwerking maakt het 
makkelijker voor scholen en bedrijven om 
werk te maken van techniek, bèta en techno
logie in de klas,” aldus Dekker.
In TecWijzer worden de krachten gebundeld, 
zodat de scholen één netwerk hebben als 
aanspreekpunt voor het bevorderen van 
techniekonderwijs in samenwerking met het 
bedrijfsleven. JetNet en TechNet bereikten 
tot nog toe 1000 scholen. Dat wordt de 
komende jaren door TecWijzer uitgebreid 
naar álle 7000 basisscholen en álle 635 
middelbare scholen!
TecWijzer zal, naast het realiseren van meer 
regionale netwerken van scholen en bedrij
ven, ook sturen op de kwaliteit van deze net
werken en de verschillende programma’s die 
in deze netwerken worden gebruikt. Dit alles 
aan de hand van te ontwikkelen, transpa
rante kwaliteitscriteria. Tevens zal TecWijzer 
een digitaal loket gaan inrichten dat alle 
activiteiten en programma’s voor techniekon
derwijs ontsluit. Swanette Jukema wordt de 
directeurbestuurder van TecWijzer. Zij heeft 
een jarenlange ervaring in het onderwijs als 
bestuurder van diverse organisaties en heeft 
meerdere samenwerkingsverbanden voor 
bedrijven en techniekonderwijs opgezet.

Bedrijfsleven nodig voor beter  
techniekonderwijs
De toenemende technologisering van de 
arbeidsmarkt vraagt om meer gekwali
ficeerde technici. Om aan deze vraag te 

VAN DE BestuurstAFel
voldoen, is het nodig kinderen al op jonge 
leeftijd te enthousiasmeren voor techniek, 
bèta en technologie. In het Nationaal Tech
niekpact 2020 hebben vertegenwoordigers 
van overheden, onderwijs en bedrijfsleven 
afgesproken dat in 2020 alle scholen struc
tureel aandacht besteden aan wetenschap 
en technologie in hun schoolprogramma. Om 
dit te realiseren is het belangrijk dat scholen 
en bedrijven meer regionaal gaan samenwer
ken. Bedrijven kunnen scholen ondersteunen 
door bijvoorbeeld wetenschap en techno
logie letterlijk ín de klas te brengen, door 
praktijkopdrachten aan leerlingen te geven 
die passen bij hun opleiding, of door gast
docentschap.

Tijdens het Diner Pensant op 5 oktober werd 
door een 120tal mensen uit het bedrijfsle
ven, het onderwijs en de overheid gediscus
sieerd over hoe er nóg beter samengewerkt 
kan worden om kinderen en jongeren warm 
te maken voor techniek. Er werd gesproken 
over een twaalftal onderwerpen, allemaal 
gericht op het verbeteren van de samenwer
king tussen onderwijs en bedrijfsleven als 
het gaat om techniekonderwijs. De ideeën en 
aanbevelingen werden aangeboden aan Chris 
van Bokkum, directeur van TechniekTalent.
nu, Sebastiaan Smit, directeur van JetNet en 
Swanette Jukema, de kersverse directeur 
bestuurder van TecWijzer.

Running gag: Nieuwsbrief
Naast NVOX, Terugkoppeling en de NVON
site, heeft de NVON voor de actuele infor
matie sinds een aantal jaren voor de leden 
een digitale nieuwsbrief elk twee weken. 
Deze wordt al door velen gelezen. Om u op 
te geven, hoeft u alleen maar http://tinyurl.
com/oua8bdh aan te klikken en de stappen 
te volgen. Op die manier blijft u ook op de 
hoogte van de actualiteit.

Namens het NVONbestuur,
Gerda Berben
Secretaris



uw pensioen in de toekomst deel 1
Jarenlang groeiden de pensioenbomen tot in 
de hemel, maar inmiddels beginnen de oude 
bomen toch vormen van slijtage te vertonen. 
We kunnen natuurlijk wachten tot het allemaal 
vanzelf beter wordt, maar sommige bomen 
zijn niet meer te redden. Wat doe je dan, de 
zieke bomen proberen te redden, of nieuwe 
boompjes planten in de hoop dat je daar een 
veelbelovend boompje uit kunt halen?
Deze metafoor gebruik ik om u weer een stap 
mee te nemen in de discussie die al lange 
tijd loopt en waar de media ook steeds weer 
aandacht aan wijdt. De media verbinden alleen 
twee problemen die mijns inziens wel met 
elkaar te maken hebben, maar wel eigenlijk 
ieder apart bekeken moeten worden. Op korte 
termijn de dreiging van het moeten korten van 
de pensioenen en op de langere termijn de 
houdbaarheid van het stelsel.
Wanneer we eerst naar de nabije toekomst 
kijken, dreigt afstempelen van of korten op 
de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad 
blijft dalen en stond op 31 augustus 2016 
op 92,9 % met een actuele dekkingsgraad 
van 90,6%. 1 Omdat ook de actuele dek
kingsgraden van de maanden ervoor lager 
waren dan de beleidsdekkingsgraad, zal de 
beleidsdekkingsgraad hoogst waarschijnlijk 
de komende maanden nog verder dalen. De 
beleidsdekkingsgraad is immers de actuele 
dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, 
gedeeld door 12.

Maanden  Dekkingsgraad
september 2015  95,8%
oktober 2015  98,0%
november 2015  98,6%
december 2015  97,2%
januari 2016  91,2%
februari 2016  88,2%
maart 2016  90,4%
april 2016  92,5%
mei 2016  91,8%
juni 2016  90,5%
juli 2016   89,9%
augustus 2016  90,6%

Gemiddelde 
 van 12 maanden   92,9%.

VAN DE VAKBONDstAFel
een eventuele overgang van het huidige 
stelsel naar een nieuw stelstel zou kunnen 
plaatsvinden. Dit laatste baart ons grote zor
gen. Het is namelijk nodig om de pensioen
aanspraken uit de oude regeling om te zet
ten in pensioenvermogen binnen de nieuwe 
regeling. Daarnaast wordt ook meteen de 
doorsneesystematiek5 afgeschaft. Door 
deze dubbele overgang kunnen de nadelige 
effecten die ontstaan door afschaffing van 
de doorsneesystematiek worden verzacht. 
Voor een eerlijke verdeling van de lasten zal 
het wel nodig zijn dat benadeelde leeftijds
groepen gerichte compensatie krijgen. Dat 
kan bijvoorbeeld door een tijdelijke extra 
pensioenopbouw. De precieze invulling en 
financiering van een dergelijke overgangs
regeling zijn bijvoorbeeld zaken waar wij 
ons als CMHF en VCP over buigen. Nadere 
afspraken zullen dan nodig zijn, ook tussen 
overheid en sociale partners.
Deze de zomer heeft staatssecretaris 
Klijnsma van SZW een nota over herzie
ning van het pensioenstelsel uitgebracht. 
Ondertussen zal de SER zich de komende tijd 
buigen over vragen rond zzp’ers en pensioen.

Jacqueline van LangeraadGoes, Bestuurder 
UNIENFTO

Artikel eerder verschenen in UNIENFTOtijd
schrift van 24 juni 2016.

Noten
1  Bij het schrijven van dit artikel waren de actuele  en 

de beleidsdekkingsgraad van september 2016 nog niet 

bekend.
2  https://vcp.nl/actualiteiten/4541/vakcentralespoli

tiekneemverantwoordelijkheidvooronzepensioenen 
3   https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2016/22/levensver

wachting65jarige5jaarhogersindsaowwet 
4  https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/20102019/2016

/20160520persoonlijkpensioenvermogen.aspx
5  Alle deelnemers in een pensioenfonds betalen hetzelfde 

percentage pensioenpremie, de doorsneepremie. En ze 

bouwen allemaal hetzelfde percentage pensioen op, de 

doorsneeopbouw. Er wordt geen onderscheid gemaakt in 

leeftijd, geslacht of inkomensniveau.

 
Omdat we natuurlijk al in onderdekking 
zaten, is er afgelopen april een extra premie
stijging geweest waarmee het gevaar van 
korten in ieder geval weer even opgescho
ven kon worden. Toch zien we onder invloed 
van met name de rekenrente dat het steeds 
lastiger wordt om korten te voorkomen.
De beleidsdekkingsgraad heeft alles te 
maken met de manier waarop je de verplich
tingen richting de toekomst moet waarde
ren. Daarover schreef onze overkoepelende 
vakcentrale onlangs weer een brandbrief 
naar de tweede kamer: “Politiek, neem ver
antwoordelijkheid voor onze pensioenen2.” 
Door de kunstmatig laag gehouden rente 
door de ingrepen van de centrale banken 
komt de rente onder zijn feitelijke economi
sche waarde te liggen. “Pensioenfondsen, 
die zonder overheidssteun diverse crises zelf 
hebben moeten overleven, worden nu kopje 
onder geduwd door de lage rente”, verklaar
den de gezamenlijke vakcentrales.

Pensioensysteem
Maar ook wanneer de rekenrente aangepast 
zou mogen worden, is daarmee slechts één 
probleem opgelost. We zien namelijk ook dat 
het pensioensysteem door andere factoren 
instabiel wordt. Naast de dalende rente 
zien we ook dat de financiële markten erg 
beweeglijk zijn geworden, volatiel in vakter
men. En daarbovenop komt nog de stijgende 
levensverwachting. Prachtig natuurlijk dat 
we met zijn allen ouder worden, maar in het 
verleden is daar geen rekening mee gehou
den! De levensverwachting blijft opschuiven. 
Nederlandse mannen en vrouwen van 65 
jaar oud leven gemiddeld nog 19,7 jaar. Deze 
levensverwachting is in 2015 ruim vijf jaar 
hoger dan in 1956, het jaar waarin de Alge
mene Ouderdomswet (AOW) inging. Vrouwen 
worden nog altijd ouder dan mannen, maar 
het verschil is kleiner geworden. De kans van 
65jarigen om honderd te worden is in zestig 
jaar tijd ongeveer verzesvoudigd. Dat meldt 
het CBS ons in mei 2016.3

Van het ene naar het andere stelsel; 
transitie
De verkenning gaat ook in op de vraag hoe 
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paula petunia

(Bouw) kunst in  
Zuidelijk Afrika
Herinneringen

Toen ik de aankondiging voor een themanummer 
Kunst en Natuurwetenschappen zag gingen mijn 
gedachten terug naar de reis die ik lang geleden 
door Zuidelijk Afrika maakte, de opmerkelijke dingen 
die ik daar zag en die te maken hebben met kunst.

AcHterGrOND

I
n Afrika is veel kunst te vinden. Ik vind dat de bewoners van 
de landen waar ik door heen gereisd ben over het algemeen 
zeer kunstzinnig zijn. En dan heb ik het niet over alle kunst-
voorwerpen die je op marktjes tegenkomt, hoewel je daar 

ook mooie dingen kunt vinden, maar de aanblik van al die 
olifanten en mensbeeldjes gaat je mijlenver de keel uithan-
gen als je ze telkens weer ziet.
In Afrika worden heel mooie maskers, beelden van geroest 
ijzer en beelden van hout en steen gemaakt die hun weg naar 
de andere continenten ruimschoots gevonden hebben.
Ik werd met name getroffen door drie kunststromingen van 
Afrikanen die ik op mijn reis tegenkwam.

Great Zimbabwe Ruins
Dit is een verbazingwekkend complex van ruïnes. Het is een 

nederzetting van meer dan 20.000 mensen geweest. Toen 
Europeanen deze ruïnes voor het eerst zagen konden zij 
niet geloven dat deze bouwwerken door Afrikanen gemaakt 
waren. De plek is uitgeroepen tot Wereld Erfgoed en ligt niet 
ver van Masvingo in Zimbabwe.
Zonder gebruik te maken van mortel zijn muren gebouwd 
door rechthoekige granieten stenen, zorgvuldig op elkaar te 
plaatsen. Het werd gebouwd door inheemse Afrikanen, de 
voorvaderen van de huidige Zimbabwanen. Het woord Zim-
babwe betekent ‘Huis van steen’. De muren zijn tot 6 meter 
dik en 12 meter hoog. 
De oude Zimbabwaanse stad werd gebouwd en bewoond 
van de 12e tot de 15e eeuw. Op het toppunt van zijn macht 
en welvaart was de stad de grootste nederzetting in zuidelijk 
Afrika. De ruïnes bestaan uit omheiningen (enclosures) van 
de stenen muren. 
Ze zijn te vinden op twee plekken: ‘The Hill Complex’ op de 
heuvel en op het gebied onderaan deze heuvel: ‘The Valley 
Enclosures’ en de ‘The Great Enclosure’. Bij The Hill is bij het 
bouwen gebruikgemaakt van de steile rotsblokken die er al 
waren: de muren zijn er tegenaan gebouwd en daardoor zijn 
een soort natuurlijke omheiningen gevormd. Vanuit de verte 
is bij het Hill Complex nauwelijks te zien dat het muren zijn.
De ingangen van de ‘Enclosures’ hebben stenen lateien of 
houten steunbalken. Binnen de Enclosures zijn op de terras-

Great EnclosureEnclosure in The Hiil Ingang in The Great Enclosure The Conical Tower

The Hill Complex
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sen hutjes gebouwd van een soort klei, buiten de omheinin-
gen stonden hutjes voor het gewone volk. Bij de ‘The Great 
Enclosure’ vormen hoge muren een nauwe gang, 60 meter 
lang, die direct toegang geeft tot ‘The Conical Tower’. De 
functie van deze kegelvormige toren is niet bekend, mis-
schien had hij een symbolische betekenis. 
De nederzetting besloeg minstens 720 hectare. Er wordt 
verteld dat de koning in het Hill Complex woonde, zijn eerste 
vrouw in The Great Enclosure en zijn andere vrouwen en 
belangrijke dorpelingen in The Valley Enclosures. 
The Great Enclosure is het grootste antieke bouwwerk ten 
zuiden van de Sahara.
Er zijn meer ‘zimbabwe’s gevonden in Zimbabwe, maar die 
zijn allemaal kleiner. Ook in Botswana, Mozambique en 
Zuid-Afrika zijn zimbabwes gevonden.

Bushmen paintings
Op allerlei plaatsen in Zuidelijk Afrika kom je ‘Bushmen 
Paintings’ tegen. Ze zijn gemaakt door de San of Bushmen: 
de oorspronkelijke bewoners van Zuidelijk Afrika. Men zegt 
dat zij die techniek, om die rotstekeningen te maken nu 
niet meer beheersen. Ik heb op verschillende plaatsen hun 
rotstekeningen bekeken. Onder andere in Botswana, Namibië 
en Zuid-Afrika.
In Zuid-Afrika liep ik in de Cederbergen de ‘Sevilla Trail’, wat 

overigens een heel avontuur bleek te zijn omdat we de weg 
terug niet konden vinden, het al avond werd en erg koud (het 
was juli) en we bij oversteken van een rivier (de Brandewijn) 
bijna door drijfzand verzwolgen werden. Daar waren de 
schilderingen onderop overhangende rotsen aangebracht, 
zodat de foto’s door gebrek aan daglicht nogal blauw uitgeval-
len zijn.
In Twijfelfontein in Namibië en Botswana waren de schilde-
ringen juist hoog op de rotsen aangebracht. Ik vroeg me af 
hoe de San deze afbeeldingen gemaakt konden hebben. San 
zijn vrij klein. Maar ze zijn natuurlijk erg inventief, dus ze 
zullen er vast wel wat op gevonden hebben.
De schilderingen werden gemaakt met behulp van oker, klei, 
as, vogelmest, eiwit, bloed, urine, plantensap. De kleuren zijn 
zwart, wit, rood, geel. In Twijfelfontein zijn ze gemaakt door 
zandsteen weg te krassen.
De tekeningen zijn moeilijk te dateren, maar duizenden jaren 
oud zijn ze zeker. In Namibië zijn ze te vinden in bepaalde ge-
steentelagen, die wel gedateerd kunnen worden en daar heeft 
men bepaald dat ze enkele tienduizenden jaren oud zijn. Veel 
ouder dan die in Zuid- Spanje en Zuid-Frankrijk.
Helaas heeft men op veel plaatsen de tekeningen willen con-
serveren (hoezo? Ze waren toch al duizenden jaren bewaard 
gebleven?) met olie of iets dergelijks. Daardoor zijn ze on-
herstelbaar beschadigd.

Chapungu
In de buurt van Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, bevond 
zich, toen ik er was, een kunstenaarskraal en beeldentuin 
Chapungu. Daar waren prachtige beelden te zien. De kun-
stenaars gaven uitleg hoe ze de stenen, die ze gebruikten, 
bewerkten. Daarbij maakten ze heel vaak gebruik van de 
structuur en de vorm van de steen. Bijvoorbeeld stenen die 
van buiten bruin, rood of groen zijn, maar van binnen zwart. 
Ik heb daar twee prachtige beeldjes van ‘Verdiet’ (groene 
steen) gekocht en wekenlang in mijn rugzak meegesjouwd.
Ik geloof dat er op meerdere plaatsen van die kunstenaars-
kralen in Zimbabwe waren destijds. 
Helaas hebben slimme opkopers de beelden met scheeps-
ladingen naar Europa gebracht. In mijn optiek weer een 
voorbeeld van het leegroven van Afrika. 

The Conical Tower Rotstekening in Twijfelfontein

The Hill Complex Rotsschilderingen Cederbergen. Links een Quagga (uitgestorven) Beeld in de Chapungukraal
In de beeldentuin  
van Chapungu
 



fgelopen voorjaar vond het 
FYSICA congres plaats in 
Nijmegen. Paul Hewitt gaf 
daar een workhsop ‘Conceptual 

Physics’, gevolgd door zijn workshop over 
het maken van cartoons. Paul Hewitt heeft 
veel docenten natuurkunde geïnspireerd bij 
het lesgeven, en op 8 april had ik de unieke 
mogelijkheid om hem te ontmoeten. 

Tijdens het eerste deel van de workshop, 
waarin Paul Hewitt zijn inspirerende ver
haal deelde, was de belangrijkste bood
schap dat de formules ‘guides to thinking’ 
zijn. Het gaat niet om de getallen, het gaat 
om de gedachtegang. In ons onderwijs ligt 
de nadruk vaak al vroeg op het oplossen 
van numerieke vraagstukken, waardoor 
leerlingen de concepten niet echt doorgron
den. “Als je de concepten wilt bijbrengen”, 
zegt Paul Hewitt, “helpt het om met de 
makkelijkst mogelijke getallen te werken. 
Ook kun je de lettergrootte van de symbo
len in de formule aanpassen om het concept 
te verduidelijken. Op die manier leren de 
leerlingen de vergelijkingen lezen, net zoals 
muzikanten hun bladmuziek zien.”

Het tweede deel van de work
shop was actief. Paul Hewitt was 
cartoonist voordat hij natuurkun
dedocent werd, en dit is duidelijk 
terug te zien in de boeken die 
hij geschreven heeft (zie: http://
www.conceptualphysics.com/). Tijdens de 
workshop gaf hij tips om stap voor stap 
zelf natuurkundeillustraties te tekenen. 
Hij nodigde mensen uit bij het bord. Voor 
de andere deelnemers stonden er flip-overs 
klaar. Geen half werk dus, meteen echt aan 
de slag, om op groot formaat te oefenen 
met cartoons. 
Hewitt liet ons zien hoe snel je zo’n cartoon 
kunt tekenen en leerde ons wat basisfi
guren aan, die we zelf eenvoudig konden 
oefenen en vervolgens gebruiken in de les. 
Fietsende en rennende mensen staan nu in 
een handomdraai op het bord, evenals een 
schattig meisje, dat altijd vrolijk kijkt ‘omdat 
ze bij ons in de klas zit’. 

“Hebt u soms zes we-
ken tekenles gehad in 
de zomervakantie?
Na de zomervakantie vroegen mijn leerlin
gen af en toe of ik soms zes weken teken
les gehad had, want een fiets was ineens 
geen blok meer, en ook mensen geen stick
figures. Tijdens de lessen teken ik vaak op 
het bord. Een situatieschets is onmisbaar 
bij het interpreteren van de vraag en het 
ordenen van je gedachten daarover. Vaak 
waren deze tekeningen puur schematisch, 
dat leek mij genoeg. Tekenen doe ik graag, 
maar ik was in de veronderstelling dat 

leuke tekeningen 
meer tijd kosten en 
ook niet nodig waren 
voor de lessen. Wat 
had ik het mis!
Geïnspireerd door Paul 

Hewitt stel ik steeds vaker conceptuele vra
gen. Ter illustratie tekende ik Nelly in een 
kasteel, waarbij ze een bal laat vallen vanaf 
de toren: “Waar is de energie het grootst?” 
Stukken interessanter dan ‘gewoon’ een bal 
die valt. Hierop volgde een korte opfriscur
sus over arbeid en energie. Daarna gaat 
het verhaal verder, Nelly’s kasteel wordt 
beschoten met een kanon. Ook hier volgt 
weer een conceptuele vraag.
Mijn leerlingen zijn meer geboeid tijdens de 
les nu de voorbeeldopgaven korte ver
haaltjes zijn over Nelly. Wanneer Nelly een 
ritje maakt in de achtbaan, wijzen mijn 3V 
leerlingen mij erop dat haar haar dan wel 
moet wapperen, “anders klopt het niet”. 
Tijdens het hoofdstuk over energie had ze 
soms een jetpack, waardoor ze Mega Nelly 
werd. Af en toe kloppen de verhoudingen in 
mijn tekening niet helemaal: Nano Nelly. Als 
ik rondloop in de klas, zie ik dat leerlingen 
mijn tekeningen glimlachend overnemen.

Natuurkundeopgaven spreken de leerlingen 
meer aan, wanneer er een verhaal achter 
zit. Paul Hewitt liet zien dat daar niet veel 
tijd voor nodig is. Hij heeft me met zijn 
workshop geïnspireerd om juist wél die 
tekeningen te maken en een verhaallijn aan 
te brengen, om leerlingen meer te betrek
ken bij de les.

Marijn van Nijhuis

A

Workshop 
door paul 
Hewitt
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pinhole project klas 3
Toen ik in 2014 in Edinburgh was, heb ik 
daar de Camera Obscura bezocht. Mocht je 
ooit in de gelegenheid zijn om dat te zien, 
doen! Magisch om de hele buitenwereld 
afgebeeld te zien worden op een soort 
enorme schotel. Daar hebben ze bij de 
uitgang uiteraard ook een gadgetshop waar 
ik een boekje heb aangeschaft over pinhole 
camera’s. Er zit een cdrom bij met stan
daard cameraatjes die je uit kunt printen en 
in elkaar kunt plakken om ze daarna te ‘vul
len’ met een echt fotorolletje. Naderhand 
kun je ze laten ontwikkelen bij de fotograaf. 
Ik heb er een zomer lang mee gespeeld, en 
heb er leuke resultaten mee behaald zoals 
op de kleurenfoto’s te zien is. Het leuke van 
een pinhole camera is dat alles scherp is, en 
dat je er lange sluitertijd opnames mee kunt 
maken. Foto’s van klassen worden vaag: 
alleen de leerlingen die vijf minuten lang 
stil zitten zijn scherp te zien.
Het perspectief is volledig anders dan 
bij een gewone camera, omdat het beeld 
wat vervormd wordt. De derdeklassers 
hadden nog een project nodig voor in de 
projectweek, en het leek mij en mijn schei
kunde collega leuk om leerlingen aan de 
slag te zetten met een pinhole camera. Nu 

was een filmrolletje niet financieel haal
baar, dus gebruikten we een blikjescamera 
met positief fotopapier zodat de foto’s na 
het ontwikkelen gelijk af zijn. Na wat uit
testen kwamen we op resultaten die leuk 
genoeg waren om dit met leerlingen aan 
te durven. Op de zwartwit foto’s (sluiter
tijd 5 seconden) zie je dat het ronde blikje 
voor een veranderd perspectief zorgt, het 
schoolgebouw is helemaal vertekend. Ook 
zie je dat dichtbij en veraf inderdaad scherp 
te zien zijn.
We startten het project met onze eigen 
camera obscura die we van een klaslokaal 
hadden gemaakt. Door, op één gaatje na, 
het lokaal helemaal af te plakken, werd de 
buitenwereld afgebeeld op de muur van het 
klaslokaal. We hadden twee groottes van 
gaatjes om het verschil te laten zien. Het 
grotere gaatje zorgt wel voor een hogere 
lichtsterkte, maar geeft een minder scherp 
beeld. Leerlingen vonden het fenomeen 
heel magisch, vooral toen er klasgenoten in 
een witte labjas buiten liepen en zwaaiden, 
en deze dus op hun kop te zien waren op 
de muur.
Daarna kregen de leerlingen uitleg over 
waarom ze net alles op zijn kop zagen, en 
hoe hun camera eruit kwam te zien. Hier
voor mochten ze tijdens de uitleg allemaal 
een blikje frisdrank opdrinken. Het filmpje 
over hoe het blikje tot camera gemaakt 
moet worden werd zo goed bekeken, dat 
uitleg achteraf niet meer nodig was.
Leerlingen moesten zelf eerst bedenken 
wat ze op de foto gingen zetten en hoe, 
en we hebben ze erg gemotiveerd om 

‘double exposure’ foto’s te 
maken, vooral omdat dat bij een 
normale camera niet mogelijk is. 
Wanneer hun plan werd goed
gekeurd, mochten ze de foto 
maken, en daarna het blikje in de 
doka zetten. De doka was een 
verduisterd lokaal met fiets-ach
terlampjes aan het plafond voor 
rood licht. Een goedkope en 
goedwerkende oplossing.
De volgende dag begonnen we 
met een scheikundige les over 
foto’s ontwikkelen: waarom 
er drie baden nodig zijn en de 
regels voor het ontwikkelen. 

Daarna werden de foto’s ontwikkeld in de 
doka, en het is dan magisch om de foto op 
het fotopapier te zien verschijnen. 
Leerlingen hingen de foto’s op aan de 
waslijn in het lichte lokaal, en aan het eind 
werden prijzen uitgereikt voor de mooiste 
foto en de origineelste. Zij kregen een 
fotolijstje om hun foto in te zetten.

De leerlingen vonden het een ontzettend 
leuk project, zeker omdat tegenwoordig 
alle foto’s meteen op een scherm te zien 
zijn, en je hier slechts één kans hebt om 
het uit te proberen, en je moet wachten 
op het ontwikkelen voor het resultaat. Ook 
de samenwerking tussen natuurkunde en 
scheikunde vonden de leerlingen leuk.

MAriëllA VerHAGe is DOCENT NATUUR

KUNDE BIJ HET AUGUSTINIANIUM IN 

EINDHOVEN. DIT PROJECT IS UITGEVOERD OP 

HET OBC ELST.

Bronnen:

•  http://www.cameraobscura.co.uk/ 

•  https://www.bol.com/nl/p/

buildyourownpinholecame

ras/9200000010191598/?suggestionType=typed

search 

•  http://www.pinholephotography.org/Beer%20Can%20

construction.htm

•  https://www.youtube.com/watch?v=wtZOWEB_wcI 

(How To Make a 6month duration Pinhole Camera)

Het is altijd leuk om te schrijven voor 
Jong NVON. Ik doe het met veel plezier! 
Wil je een bijdrage leveren of heb je 
leuke ideeën om over te schrijven? 
Graag ontvangen we dan jouw bijdrage 
via jong@nvon.nl met een cc naar 
redactie@nvon.nl.
Marijn van Nijhuis
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Het gas naar het lab
In 1855 werd Robert Bunsen, beroemd 
geworden om zijn onderzoek aan diverse 
arseenverbindingen, aangesteld aan de 
universiteit van Heidelberg om een nieuwe 
laboratorium in te richten. Het toeval wilde 
dat Heidelberg juist in die periode straatver
lichting aanlegde. Bunsen zag nieuwe moge
lijkheden voor zijn laboratorium: verlichting 
en verwarming door middel van stadsgas!
Voor zijn studenten wilde hij een nieuwe 
verwarmingsbron: een brander op stads
gas. Hij greep hiervoor terug op het oude 
Faradayontwerp van zo’n 25 jaar terug, 
zonder brandstofreservoir natuurlijk, maar 
aangesloten op het gasnetwerk van de 
stad en inmiddels ook van de universiteit. 
Deze brander had twee gaten onderaan, de 
schoorsteen voor de luchtinlaat. Deze was 
met twee vingers af te sluiten voor een gele 
vlam. Met behulp van deze branders wist 
Robert Bunsen twee nieuwe elementen te 
ontdekken (cesium en rubidium), alsmede 
een geheel nieuw hoofdstuk in de chemie, 
namelijk de spectraalanalyse.

De stap naar massaproductie
Robert Bunsen had het inzicht de brander 
op grote schaal te gebruiken, omdat hij de 

beschikking had over het zojuist aangelegde 
stadsgasnet. Peter Desaga, technisch assis
tent van Bunsen, bracht in 1857 een aantal 
ergonomische verbeteringen aan, zoals het 
ringetje om de luchtinlaat te regelen. Hij 
produceerde in opdracht van Bunsen een 
vijftigtal branders voor de studenten. Zijn 
zoon Carl begon een fabriek in laboratorium
apparatuur. De eerste stap naar massa
productie was gezet.

Een verbeterd ontwerp
In 1892 bekeek Nicolaï Teclu de brander nog 
eens kritisch. Hij gaf de schoorsteen aan 
de onderkant een conische vorm, voor een 
betere menging van gas en lucht. Hierdoor 
kon hij hogere temperaturen bereiken. De 
luchttoevoer met het ringetje werd vervan
gen door een schijf die omhoog en omlaag 
gedraaid kan worden. Hierdoor kan de tem
peratuur nauwkeuriger geregeld worden.
De Teclubrander is tegenwoordig waarschijn
lijk de meest gebruikte brander. Georges 
Méker bracht in 1905 nog kleine aanpassin
gen aan bij de kop van de schoorsteen door 
een soort van vlamverdeler in te bouwen, 
waardoor de vlam niet meer naar binnen kan 
slaan. Deze MekerFischer brander is op  
scholen echter sporadisch te vinden.

Inleiding
In ieder scheikundelokaal is de brander een 
onmisbaar element, elke tafel heeft een 
gasaansluiting. Ik merk dat het aansteken 
van de brander steeds meer problemen  
oplevert, zelfs het aansteken van een lucifer 
kost de leerlingen tegenwoordig moeite.
In deze bijdrage beschrijf ik een aanpak 
waarmee leerlingen op een rustige en veilige 
manier met de brander leren werken en ook 
nog iets van de geschiedenis van de brander 
opsteken door te vertellen hoe de brander 
zijn huidige vorm gekregen heeft.

Licht en veiligheid in de mijnbouw
In de 18e en 19e eeuw werd in de mijnbouw 
in Europa door iedere kompel een olielamp 
gebruikt voor verlichting van zijn werk. De 
aanwezigheid van mijngas en kolenstof kon 
leiden tot gevaarlijke situaties, de open vlam 
veroorzaakte regelmatig brand en explosies.

In 1816 ontwierp Humphry Davy de naar 
hem genoemde veiligheidslamp. Hij plaatste 
een fijnmazig kap van kopergaas over de 
olielamp. Bij aanwezigheid van mijngas zou 
dit in de lamp gaan branden, hoe groter de 
vlam, hoe meer gas er aanwezig was. Er kon 
globaal vastgesteld worden hoeveel mijngas 
dat was. Het brandende mijngas in de lamp 
kan niet door de gaaskap heenslaan, omdat 
het kopergaas de hitte van de vlam afvoert. 
De temperatuur zou onvoldoende zijn om het 
gas buiten de lamp te ontsteken.

De brander naar het lab
In 1828 veranderde Michael Faraday, toen 
nog de leerling van Davy, de toepasbaarheid 
van verlichtingsmiddel naar verwarmingsap
paraat voor het lab. Hij verving de gaaskap 
door een metalen kokertje, waardoor er een 
grotere vlam boven dit kokertje ontstond. 
Vanaf de onderkant werd een beetje lucht 
aangezogen door het zogeheten Venturi 
effect, zodat de vlam heter werd. Dit waren 
losse brandertjes met hun eigen brandstof
tank gevuld met een mengsel van lichte 
koolwaterstoffen, een soort benzinemengsel. 
Deze brander was nu geschikt voor eenvou
dig laboratoriumwerk. 

een branderpracticum in een  
historische context

Het KABiNet redactie: Hein Bruijnesteijn

Robert Bunsen (1811 – 1899). Op de tekening het 
oorspronkelijke model, een microbrander en een 
model met gashendel en waakvlamfunctie

Nicolaï Teclu (1839 – 1916). Een oude en een 
nieuwe teclubrander
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Het nieuwe schooljaar
Een van de eerste practica die we in de derde 
klassen uitvoeren, is het branderpracticum, 
een instructie waarbij we de leerlingen leren 
met de brander om te gaan. Er zijn diverse 
mogelijkheden om op een correcte manier 
met een brander te werken en ik leer het 
mijn leerlingen op de volgende wijze aan:
Ik start de branderles met een kleine 
geschiedenisles van de evolutie van de 
brander. Daardoor maak ik duidelijk hoe de 
leerlingen de brander moeten aansteken 
en uitzetten. Ik demonteer de brander en 
bouw hem weer in elkaar aan de hand van 
alle verbeteringen die gemaakt zijn vanaf de 
Davymijnlamp tot aan de Teclu. 

De brander aansteken
Na het aansluiten van een brander op een 
gaskraan, en na controle of alle kraantjes 
dicht zijn en gemakkelijk met één hand open 
en dicht gedaan kunnen worden. Dan werk ik 
van veraf naar dichtbij: eerst gaat de gele 
gaskraan op de tafel open. Vervolgens strijk 
ik een lucifer aan en houd de lucifer bij de 
bovenkant van de brander. Ik leg de lucifer
doos op tafel en kan nu met de vrije hand de 
gasregelkraan op de brander opendraaien. 
Ik regel zo direct de hoogte van de vlam. 
De lucifer blaas ik uit en deze gaat in een 
afvalbakje. Nu kan ik met de luchtregelschuif 
de warmte van de vlam regelen.

De brander uitdoen
Ook laat ik de juiste manier van afsluiten 
zien aan de leerlingen, nu werk ik van 
dichtbij naar veraf: eerst de luchtregel
schuif, vervolgens de gasregelknop en als 
laatste de gaskraan op de tafel. Het aan en 
uitdoen van de brander is als een vloeiende 
beweging: van veraf (gaskraan) naar dichtbij 
(luchtschuif) en weer terug, van dichtbij 
naar veraf. Het doel van iedere stap maak ik 
duidelijk met een stukje van de geschiedenis 
van de brander. De informatie blijft beter 
hangen als de logica erachter zichtbaar is.

De leerlingen aan de slag
De leerlingen mogen zelf aan de slag na deze 
demonstratie. De leerlingen doen diverse 
kleine proefjes met de brander om het 
apparaat beter te leren kennen. Ze steken de 
brander aan en zetten hem uit en verwarmen 
reageerbuizen op zowel de correcte als de 
foutieve manier. Ook onderzoeken ze met 
behulp van een gaasje waar de ruisende 
vlam het meest effectief is.

Een wat voorzichtiger generatie?
Dit practicum verliep twintig, dertig jaar gele
den anders. Het simpelweg afstrijken van 
een lucifer lijkt steeds meer moeite te kosten 
voor sommige leerlingen. Zo zie ik bijvoor
beeld steeds meer leerlingen die de lucifer 
tussen de toppen van twee vingers houden, 
zodat er geen controle meer over de lucifer is 
als deze langs het strijkvlak gestreken moet 
worden. Steeds vaker merk ik ook dat bij het 
werken in tweetallen het werk aan de ander 
overgelaten wordt. Als ik in de klas vraag 
wie nog nooit een lucifer heeft aangestoken, 
wordt er door een groot aantal een beetje 
ongelovig gelachen.

Angst voor de lucifer
Men komt steeds minder met vuur in aanra
king. Het roken is aanzienlijk teruggedron
gen, er wordt elektrisch gekookt en áls er 
nog op gas gekookt wordt, is er een elektro
nische ontsteking. Zelfs waxinelichtjes zijn 
tegenwoordig op batterijen of worden met 
een aansteker met een lange steel aangesto
ken. Ik ben dit jaar in alle zeven derde klas
sen door één of meer leerlingen aangespro
ken of ik hun het aanstrijken van een lucifer 
wilde aanleren. Sommige leerlingen moeten 
hun ‘angst’ voor de lucifer echt overwinnen. 
Het wordt in de toekomst misschien nog wel 
een echt practicum 

Witte stoffen
Na de brander komt een practicum met diverse 
witte stoffen. Er wordt dan aangeleerd:
•  hoe een vaste stof in een reageerbuis 

wordt gedaan,
•  hoe dit opgelost en verwarmd moet wor

den,
•  dat er niet geschud wordt met de duim op 

de buis,
•  dat er zowel voor het oplossen als tijdens 

het verwarmen goed gekwispeld moet 
worden,

•  dat er niet teveel vloeistof in de buis mag 
zitten. 

reageren 
met een  
glimlach

Bijdehand
“Meneer hoe lang moet ik kwispelen?” 
probeer daar als toa maar eens een 
serieus antwoord op te geven. Wij 
noemen kwispelen het tussen drie 
vingers snel heen en weer bewegen 
van een reageerbuis, maar het is wel 
heel verleidelijk om een antwoord te 
geven waar hondenbrokjes de hoofdrol 
in spelen. Een andere favoriet van me 
kan ik gebruiken als een leerling de 
lucifer niet aankrijgt en dan zegt dat 
de lucifers het niet doen. Ik geef dan 
altijd aan dat ik ze die ochtend allemaal 
zelf geprobeerd heb en dat ze het toen 
prima deden.
Toch is het wel zaak om goed te blijven 
luisteren. Zo kwam een leerling bij me 
en vroeg waar het hoge water stond. 
Ik legde iets uit over eb en vloed en 
gaf hem een fles demiwater mee. Toen 
er nog twee leerlingen op zoek waren 
naar het hoge water, ging ik toch maar 
eens in het practicumvoorschrift kijken. 
Wat bleek, er stond: doe in de reageer-
buis drie centimeter hoog water en die 
laatste twee woorden stonden net op 
de volgende bladzijde…
Het blijft toch opmerkelijk wat leer
lingen wel en niet meekrijgen. Vraag 
maar eens aan een derde klas hoeveel 
er eigenlijk ooit een lucifer hebben 
aangestoken. “Nee dat is eng” hoor je 
dan. Zonder helm achterop een scooter 
is overigens cool. Zucht.

reiNDer HOriNGA, toa scheikunde, CLV Veenendaal
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Het KABiNet redactie: Hein Bruijnesteijn

Formatief toetsen
In de weken na deze practica krijgt iedere 
leerling een individueel formatief toetsje. De 
leerling moet het aansluiten en aansteken 
en het weer het uitdoen en afsluiten van de 
brander laten zien en notie hebben van de 
juiste manieren van oplossen en verwarmen 
van een stof.

We kunnen op deze manier waar het nodig is 
direct feedback geven aan de leerlingen. Als 
deze basisvaardigheden in het begin van de 
derde klas op een correcte manier aange
leerd zijn, hoeven de verkeerde manieren 
niet met veel moeite afgeleerd te worden. 

Zo komen leerlingen, docenten 
en toa’s niet meer voor verras
singen in het practicumlokaal 
te staan.

pAul pAArDeKOOper, tOA scHei-
KuNDe Op Het steDelijK GyMNAsiuM 
leiDeN, p.j.M.pAArDeKOOper@
GyMNAsiuMleiDeN.Nl.

technician 
conference 
york
Een workshop verzorgen
Als voorzitter van de toasectie van de 
NVON heb ik in de afgelopen jaren een 
warme relatie opgebouwd met onze zus
tervereniging in Engeland de ASE. En dan 
met name met de Technician committee. Zo 
zijn onze Engelse vrienden al enkele keren 
in Nederland geweest voor het geven van 
een Engelstalige workshop op het jaarlijkse 
TOAcongres. Dit jaar was aan mij de eer om 
in Engeland tijdens hun jaarlijkse congres op 
7 & 8 juli een workshop te verzorgen.

Data Logging
Ik koos er voor om een workshop Coach 6 te 
geven en mijn collega’s in Engeland kennis 
te laten maken met wat wij in Nederland 
doen met ‘Data Logging’. Nu was dat mak
kelijker gezegd dan gedaan. Eerst al de keus 
welke experimenten ik ze wilde laten doen 
en dan alle beschikbare papieren voorschrif
ten en teksten in de verschillende Coach 
6bestanden vertalen naar het Engels. Je zult 
begrijpen dat dit de nodige hoofdbrekens 
heeft gekost, maar het is gelukt. 

De reis
Op dinsdag 5 juli heb ik mijn auto omge
bouwd tot bestelwagen en kon ik aan het 
einde van de middag vertrekken richting 
Europoort om daar de nachtboot naar Hull te 
nemen. Wie wel eens met de boot naar Enge
land is geweest en dat zo goedkoop mogelijk 
wil doen, krijgt een hut ter grootte van een 
bezemkast. Bij het uittrekken van je over
hemd sla je nietsvermoedend het ‘kunstwerk’ 
van de muur.
Aan boord was de Brexit en de daarbij beho
rende koersval nog niet doorgedrongen. Voor 
twee glazen wijn mocht ik € 15 aftikken. 
Na een rustige overtocht met pijn in je rug 
van de slechte bedden suisden wij onver
vaard het Britse verkeer in. In York werden 
wij verwelkomd op het National Learning 
Centre door de leden van de Technician 
Commitee. Na de nodige knuffels en handen 
kon ik beginnen met het opstellen van mijn 
workshop.

De workshop
Er zouden zo’n 100 technicans op het con
gres komen en bij de start van mijn workshop 
had ik een kleine 10% in de zaal zitten. Gelijk 
bij de start van mijn workshop werd mij 
duidelijk dat het gebruik van ‘Data logging 
equipment’ minimaal is. Vaak hebben scholen 
wel wat apparatuur in huis, maar de teachers 
noch de technicians zijn getraind in het 
gebruik van de bijbehorende software. Na 
een korte inleiding konden de technicans zelf 
aan de slag. Soms alleen, meestal gezamen
lijk. Met name de Nano2 (Gaschromatograaf) 
van Frans Kilian was zeer in trek. Maar ook 
de door ons op school ontworpen opstelling 
voor onderzoek naar kreukelzones deed het 
zeer goed. Ik had slechts een uur ter beschik
king en het was duidelijk dat deze tijd te kort 
was voor een gedegen inzicht in het Coach 
6programma. Maar de deelnemers hadden 
allemaal het idee om er toch eens mee aan 
de slag te gaan. Tijdens de discussies werd 
ook duidelijk dat de Engelse technicians wei
nig eigen initiatief tonen. Veel van hun werk 
wordt aangestuurd door de teachers. In dat 
licht kunnen we stellen dat de Nederlandse 
toa veel meer bijdraagt aan het primaire 
proces dan zijn Engelse collega. Na het 
opruimen van alle materialen omdat er een 
‘Physics demonstration’ in dezelfde kamer 
gepland was, kon ik nog een korte impressie 
krijgen van de verschillende workshops.

York in
Aan het einde van de middag werden wij ver
wacht in een Pub in het centrum van York. 
Na het diner in de volgepakte pub werden 
wij door Simon Quinell meegenomen op een 
‘Snickleways’tour. Via allerlei kleine steegjes 
nam hij ons mee door het oude centrum van 
York en vertelde bij veel straatjes waar de 
naam van de steeg vandaan kwam. Ik vond 
het een zeer geslaagde afsluiting van een 
actieve dag.

Advies: zet een cursus op!
Vrijdag werd het lokaal opnieuw ingericht 
voor opnieuw een workshop. Er waren wel 
minder mensen maar de vragen waren inten
siever. Opnieuw bleek dat de technicians wel 
willen, maar omdat hun teachers de software 
niet kennen, nemen zij een afwachtende 
houding aan. Ik gaf ze het advies een simpele 
cursus in elkaar te zetten voor zowel leerlin
gen als teachers. Door het ontwikkelen van 
een dergelijke cursus krijgen de technicians 
ervaring in het gebruik van het programma 
en kunnen zij deze kennis overdragen aan 
teachers en leerlingen.

Wat leverde het mij op?
En zo kwam het einde van dit congres al 
weer in zicht. Na een hartelijk afscheid van 
de leden van de commissie kozen wij de 
richting van Hull. Je kunt je afvragen wat de 
opbrengst van dit bezoek is geweest? Ten 
eerste het inzicht in het Engelse school
systeem maar ook de gesprekken met mijn 
Engelse collega’s die mij ideeën gaven.

tON VAN Der VAArt, tOA Op Het triNitAs cOlleGe iN 
HeerHuGOWAArD
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toa kunstvak-
ken, biozorg 
en nasktech

Eerst een vervanging
Na mijn mboopleiding tot pedagogisch 
medewerker vond ik niet meteen werk en 
ben ik bij Albert Heijn gaan werken. Na een 
tijdje vroeg een kennis van mij, die van mijn 
opleiding wist en bij de Meerwaarde werkt, 
of ik geen interesse had in een baan als 
onderwijsassistent. Ik solliciteerde en werd 
aangenomen. Ik begon in februari 2015 en 
de baan was in eerste instantie een vervan
ging in verband met een zwangerschapsver
lof.
De Meerwaarde is een grote vmboschool 
met ongeveer 2100 leerlingen en met de 
afdelingen Zorg en Welzijn, Economie, Groen 
en Techniek.

Daarna ook toa
Na de zomervakantie, de vervanging was 
voorbij, kon ik blijven en werd ik meteen 
ook als toa ingezet bij biozorg, nasktech en 
de kunstvakken (handenarbeid/tekenen). Ik 
bleef een dag in de week onderwijsassistent, 
werd een dag toa biozorg, een dag toa nask
tech en twee dagen toa bij de kunstvakken. 
Kortom een volledige weektaak met veel 
afwisseling.

Onderwijsassistent bij een team
Als onderwijsassistent zit ik in een eerste 
klas basiskaderteam met vier basisklassen 
en één kaderklas. In de teamkamer heb ik 
mijn werkplek, een bureau met een compu
ter. Ik houd de absenten bij en ben op ver
zoek van docenten inzetbaar op het leerplein 
waar leerlingen zelfstandig werken. Daar 
begeleid ik groepjes, help ik leerlingen verder 
als ze vastlopen, beantwoord vragen en lees 
soms een tekstje voor.

Toa-werk
Voor het voorbereiden van praktisch werk 
bij de vakken moet ik naar het betreffende 
kabinet of lokaal. In het begin was het lastig 
om me in te werken voor drie verschillende 
vakken en daarbij de benodigde kennis op 
te bouwen. Spullen bestellen, klaarzetten, 
opruimen, repareren, het bekende toawerk – 
maar wel in drievoud.
Mijn grootste en ook drukste klus is het werk 
bij de kunstvakken, handenarbeid, tekenen 
en CKV. De leerlingen zijn hier vaak met een 

werkstuk bezig en ik geef de leerlingen tips, 
denk mee om een probleempje op te lossen 
en corrigeer als ze iets doen wat niet de 
bedoeling is.

Met leerlingen werken
Toen ik aan deze baan begon, vroeg ik me 
af of het werken met leerlingen me wel zou 
liggen. Al doende kwam ik er achter dat het 
antwoord een volmondig ja is! Het is leuk om 
ze te begeleiden, je hebt toch als (jonge) toa 
een wat andere relatie met ze dan de docent. 
Het is leuk om te zien als door jouw hulp de 
leerling verder kan en dan resultaat boekt. Ik 
ben er dus achter gekomen dat dit werk wel 
voorlopig mijn toekomst is.

Praktijkexamen bij de kunstvakken
Bij dit examen kregen verleden jaar de 
leerlingen met als thema ‘Beestachtig’ de 
opdracht een kenmerk van een dier uit te 
beelden. Ze werken dan via het bekende 
stramien van idee bedenken, onderzoek 
doen, collage of schets maken, bespreken en 
uitvoeren, wat ze dat laatste jaar al drie of 
vier keer geoefend hebben met oude exa
menopdrachten. Zo’n proces gaat vaak niet 
vanzelf, leerlingen lopen tegen mislukkingen 
aan. Het is dan mooi om te zien, als de horde 
op een gegeven moment toch genomen is en 
hun product beneden in de gang op de expo

sitie staat, hoe trots ze dan zijn. Daar geniet 
ik van. Ze maken er dan foto’s van voor thuis.

Verschillende materialen
Bij de kunstvakken speelt de fantasie van de 
leerlingen een grotere rol dan bij de andere 
vakken. Een leerling bijvoorbeeld maakte van 
hout een hoofd van een olifantenkop met de 
slurf van pvcbuis. Andere leerlingen maken 
weer heel iets anders. Die verschillende 
invalshoeken zijn voor mij als begeleider 

leuk om te zien, maar 
houden ook in dat ik 
meer verschillende 
materialen, ook in ver
schillende hoeveelhe
den, moet aanschaffen. 
Als het te duur wordt 
moeten leerlingen hun 
plan aanpassen of het 
zelf betalen.

Bij de andere vakken werken de leerlingen 
meer aan standaardexperimenten, daar 
is minder fantasie voor nodig en staat de 
hoeveelheid spullen en materialen min of 
meer vast.

Prachtige les
Bij biologie in de tweede klas BBL hadden we 
voor de lessen seksuele voorlichting bij het 
slachthuis de geslachtsorganen van een koe 
en een stier geregeld. De docent biologie kon 
nu beeldend laten zien hoe een en ander in 
elkaar zit. Min of meer net zo als bij de mens. 
Met enige schroom keken de leerlingen toe. 
Ze hoefden er niet bij te zijn, maar waren 
er toch allemaal. Ook hier werden foto’s 
gemaakt. Er werd over dit snijdemonstratie
practicum meer en langer gesproken dan 
over gewone lessen. (Zie voor een verslag 
NVOX 8 van oktober, pagina 406 en 407.)

Toekomst
Verleden jaar heb ik de basiscursus TOA van 
het APS en ROC Midden Nederland gevolgd. 
Daar heb ik veel geleerd wat mij goed heeft 
geholpen de afgelopen tijd. Ik heb toen de 
module natuurkunde gevolgd. Daar heb ik 
mijn kennis voor de proeven weer een stuk 
bij kunnen spijkeren. Ik wil mij wel verder 
scholen, maar wil me eerst nog beter in de 
school settelen. Ook om er achter te komen 
in welke richting ik me verder wil ontwikke
len. Misschien ga ik ooit wel een docenten
opleiding volgen. Ik ga het zien.

rOB slOtMAN, tOA KuNstVAKKeN, BiOZOrG eN NAsK-

tecH Op De MeerWAArDe iN BArNeVelD.
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Marijke Domis / redactie

Botanische Illustratiekunst
De mens maakt al sinds de 
prehistorie afbeeldingen van 
de natuur om zich heen. Die 
afbeeldingen zijn gevonden 
in de grotten van Zuidelijk 
Afrika, Spanje en Zuid-
Frankrijk. Daarbij gaat het 
meestal om afbeeldingen 
van dieren. Afbeeldingen 
van planten uit de tijd van 
de farao’s zijn gevonden in 
Egypte. Uit de Griekse en 
Romeinse tijd stammen ook 
prachtige afbeeldingen van 
planten. Er is niets bekend 
van de makers van deze 
afbeeldingen.
In de manuscripten uit 
de Laat-Antieke tijd en 
de Middeleeuwen staan 
bladversieringen of 
afbeeldingen van planten en 
dieren, maar ook hiervan is niet 
bekend wie de makers zijn.1

WeteNscHAp

herkennen van planten; zij zijn te vinden in 
determinatieboeken of wetenschappelijke 
handboeken. Uit de tijd stammen de eerste 
kruidboeken; hierin wordt het nut en de me-
dicinale werking van planten beschreven. 

 Invloed van de drukpers
Doordat de drukpers werd uitgevonden, 
werd er een facet toegevoegd aan de botani-
sche illustratie. Het werd mogelijk om beeld 
en tekst te combineren en boeken onder een 
breder publiek te verspreiden dan daarvoor.
Maar er kwam ook een tussenpersoon tussen 
illustrator en het uiteindelijke product. De 
illustrator leverde tekeningen die door ande-
ren werden uitgesneden in een houtblok of 
gegraveerd in een metalen plaat. Het uitein-
delijke resultaat hing dus niet alleen af van de 
begaafdheid van de tekenaar, maar ook van 
de bekwaamheid van de houtsnijder van de 
graveur of etser, geschikte perser en de kunde 
van de drukker.

B
otanische tekeningen werden en 
worden door kunstenaars gemaakt. 
De manier waarop dat gebeurt, hangt 
samen met wat men in een bepaalde 

tijd wetenschappelijk, natuurlijk, symbolisch, 
magisch of artistiek vindt.
Hoe betrouwbaar zijn de afbeeldingen?
Die van Leonardo da Vinci en Albrecht Dürer 
zien er natuurgetrouw uit, maar het is niet ze-
ker of ze een betrouwbare weergave zijn van 
een specifieke plant. 
De mogelijkheden die een kunstenaar heeft 
om zijn waarnemingen om te zetten in 
natuurgetrouwe afbeeldingen hangen samen 
met de technieken die beschikbaar zijn.
Vóór de uitvinding van de drukpers zijn 
platen van planten te vinden in bijvoorbeeld 
getijdenboeken met miniaturen, die vooral 
gebruikt werden om religieuze teksten te 
verfraaien.
Vanaf de renaissance is het doel van botani-
sche tekeningen meer het leren kennen en 

De voorkant van een kruidboek Tekening van de aronskelk in dat kruidboek
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Druktechnieken
In de eerst tijd na het uitvinden van de druk-
pers was een houtsnede het meest in gebruik 
voor een illustratie. Vooral in het begin waren 
die erg primitief. Dat is te zien in de kruid-
boeken van de tweede helft van de vijftiende 
eeuw. Later verbeterde de techniek en dat is 
goed te zien in de prachtige boeken die door 
Plantijn in Antwerpen werden uitgegeven.
Etsen en graveren zijn andere methodes om 
illustraties af te drukken. Het voordeel van 
deze technieken is dat er veel meer details 
mogelijk zijn. Het nadeel is dat de illustratie 
niet tegelijk met de tekst kon worden afge-
drukt.
Nieuwe technieken ontstonden aan het 
begin van de negentiende eeuw. Daarvan is 

lithografie (steendruk) de belangrijkste. Het 
voordeel van lithografie is dat de kunstenaar 
zelf zijn illustratie op een steen kan aanbren-
gen of op een speciaal geprepareerd papier, 
waarbij de tekening via een overdruk in 
spiegelbeeld op de steen kan worden over-
gebracht. Door het gebruik van deze laatste 
methode hoefde de kunstenaar niet meer in 
de drukkerij aanwezig te zijn. Hij kan het spe-
ciaal bewerkte papier mee in het veld nemen 
en daar zijn illustratie vervaardigen.

Natuurzelfdruk
En dan bestaat ook nog de ‘natuurzelfdruk’. 
Hierbij wordt de plant zelf gebruikt om een 
afbeelding op papier te maken. Daar zijn 
twee versies van. 
Bij de directe methode wordt de plant (of 
meestal het blad) eerst gedroogd en dan met 
olie bewerkt en op papier gedrukt. Nadeel 
van deze methode is dat er niet veel afdruk-

ken mogelijk zijn.
Bij de indirecte methode 
worden planten onder hoge 
druk in een koperen plaat 
geperst en via een speciale 

techniek afgedrukt. Met deze methode kun-
nen duizenden afdrukken worden gemaakt.

Steeds betere technieken
In de loop van de negentiende en twintigste 
eeuw verbeterden de druktechnieken en 
reproductietechnieken waardoor er grote-
re oplagen gemaakt konden worden; ook 
verbeterden de kleurendrukken. Door de 
digitalisering lijken de mogelijkheden om te 
illustreren en te kopiëren onbeperkt. Maar 
er bestaat nog steeds een grote behoefte aan 
met de hand gemaakte botanische afbeeldin-
gen. Deze geven een plant en alle onderdelen 
duidelijker weer dan een foto. Denk maar 
aan de prachtige illustraties in natuurtijd-
schriften of natuurboeken. Maar ook bij 
wetenschappelijke publicaties wordt vaak 
van handgemaakte illustraties gebruikge-
maakt. Zie ook het artikel ‘Wetenschappelijk 
tekenen’ in deze NVOX. 

NOTEN
1. Dit artikeltje is gebaseerd op gegevens uit het boek 

‘Botanische meesterwerken. Zie ook de recensie in deze 

NVOX.

Botanische Illustratiekunst

Illustratie van de aronskelk in het 
Verkadealbum ‘De bloemen en haar 
vrienden’. J.Voermans jr.

Illustratie van de aronskelk 
in Wilde planten deel 3 
R.Westra

Foto van de aronskelk  
Marijke Domis
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e
en klein paneel werd een paar 
maanden geleden groot nieuws. 
De Volkskrant besteedde er een 
vierkoloms artikel aan. Op het 

kleine doek is een portret van een man 
geschilderd, men weet niet wie, vandaar 
de naam Een onbekende man. Experts 
schreven het toe aan Frans Hals: “Men kan 
onmiddellijk het vloeiende penseelwerk en 
de vrijheid van behandeling van Frans Hals 
herkennen, zo karakteristiek in zijn latere 
werken” en “Door al zijn kwaliteiten is dit 
schilderij een erg belangrijke toevoeging 
aan Hals’ oeuvre”.

Het doek kwam van een Parijse kunsthan
delaar. De conservator van de Nederlandse 
en Vlaamse schilderijen van het Louvre zag 
het in 2008 bij kijkdagen bij Christies en 
stelde dat het een meesterwerk is, verge
lijkbaar met de late portretten van Frans 
Hals.
Het Louvre wilde het schilderij kopen, maar 
kon niet aan de vraagprijs voldoen. Via een 
Londense kunsthandelaar en Sotheby´s 
kwam het voor 10 miljoen euro bij een 
onroerendgoedmagnaat in Seattle terecht.

Het blijkt nu een vervalsing te zijn. Volgens 
een restaurateur die in zijn carrière al meer 
dan veertig Halsen heeft gerestaureerd, is 
dat ontdekt met behulp van Raman spec

troscopie. De pigmenten in de verflagen 
waren pigmenten uit de tijd van Frans Hals, 
maar in de achtergrond van het portret is 
phtalobauw getraceerd, een pigment uit de 
20ste eeuw. Sotheby’s heeft de 10 miljoen 
terug naar Seattle overgemaakt. 

Rond 1970 werd Pruisisch blauw steeds 
meer vervangen door een ander pigment, 
phtaloblauw. Pruisisch blauw, ook wel 
Berlijns blauw geheten, werd gemaakt door 
aan een oplossing van roodbloedloogzout, 
K3Fe(CN)6, een oplossing met Fe2+ ionen 
toe te voegen of aan een oplossing van 
geelbloedloogzout, K4Fe(CN)6, een oplos
sing met Fe3+ionen toe te voegen. Er 
ontstaat in beide gevallen een oplossing 
van KFeFe(CN)6, waarin bij toevoeging van 
Fe3+ionen een blauw neerslag, Fe[Fe
Fe(CN)6]3, ontstaat.
Het pigment heeft het nadeel dat bij 
mengen met witte verf en werken in de zon 
en bij hoge luchtvochtigheid de kleur sterk 
terug kan lopen. Phtaloblauw bleek vorige 
eeuw een goed alternatief.

Phatoloblauw of te wel phtalocyanine 
blauw, C32H16N8Cu, is een complex van 
koper met phtalocyanine.

De vier bicyclische ringen rond het koper 
zijn afgeleid van ftaalzuur. De structuur 
van phthalocyanine is te vergelijken met 
die van porfyrine, de basisstructuur van de 
koolstofverbinding van heem, met ijzer, van 
chlorofyl, met magnesium en van coba
lamine (vitamine B 12), met kobalt in de 
respectievelijke complexen. 

Deze vervalsing wordt gezien als een stuk 
knapper dan die van meestervervalser 
Han van Meegeren. Kenners: “Dit is erger 
omdat het zo vreselijk knap is gedaan. 
Deze persoon moet zo verschrikkelijk goed 
ingevoerd zijn in de materialen.“ en “Het is 
vrijwel onmogelijk dat een vervalser dit in 
zijn eentje doet. Daar moet zo veel kennis 
achter zitten. Dit is echt van een hoog 
niveau.”

Er is nog een ander schilderij verdacht, een 
Venus van Lucas Cranach de Oude. Dit komt 

van dezelfde Parijse kunsthandelaar en is 
door de Franse justitie in beslag genomen. 
Een en ander noopt de kunstwereld de 
koppen bij elkaar te steken. De conservator 
van het Frans Hals museum doet samen 
met twee universiteiten en drie topmusea 
onderzoek naar de criteria voor een toe
schrijving aan Frans Hals en welke moderne 
technieken daarbij gebruikt kunnen worden, 
ook met het oog op een grote tentoonstel
ling in het Frans Hals Museum in 2020.

Anneke Dote

Betrapt door phtaloblauw
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(secretaris@nvon.nl), P. Backer,  penningmeester (penning

meester@nvon.nl)

Algemeen Bestuur: het DB aangevuld met de sectie  

voorzitters: biologie M. Havelaar, (martijnhavelaar@gmail.

com),  natuurkunde R. de Haas, (r.dehaas@atscholen.nl), nlt 

R. Janssen (rian.janssen@han.nl), scheikunde J. van Lune (jan.

vanlune@stellingwerfcollege.nl), toa A. van der Vaart (ton@vt

solutions.nl), techniek T. van der Sande, (tristanvandersande@

gmail.com), vmbo W.Snel (w.c.snel@quicknet.nl). 

Het lidmaatschap kan maandelijks ingaan en wordt jaarlijks 

automatisch verlengd. Opzeggen is mogelijk tot uiterlijk  

2 maanden vóór het einde van het lidmaatschap. Voor meer 

informatie, zie: www.nvon.nl.

NVON-bureau: Hoofd NVON bureau a.i. mw. P. Sloet tot 

Everlo (hoofdbureau@nvon.nl)

NVON-secretariaat / ledenadministratie: 
Parallellweg 1c, 7941 HH Meppel, tel. 0522243347 (maan

dag, dinsdag en donderdag), fax 0522243349  

secretariaat@nvon.nl (algemene vragen)  

ledenadministratie@nvon.nl (aanmelding, opzegging, 

adreswijziging e.d.)

NVON-ledenservice (voor het bestellen van boeken en 

overige uitgaven): IBAN NL40 INGB 0000 6198 09 t.n.v. 

NVON, ledenservice@nvon.nl

NVON rechtspositie adviesbureau voor rechts  positionele 

vragen. tel: 0345 531324. 

internetadres: www.nvon.nl. Hier treft u alle informatie 

omtrent het lidmaatschap, bijbehorende contributie en een 

aanmeldingsformulier aan, en ook de adressen van de be

stuursleden, van de leden van de secties en de commissies 

en van de NVOX redactie.

BAsisVOrMGeViNG: 
FIZZ marketing + communicatie, Meppel.

Druk: drukkerij Ten Brink, Meppel.

ADVerteNtie-eXplOitAtie: 
Recent BV, Ray Aronds, email: ray@recent.nl,  

tel.  0203308998.
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V
olgens beeldend kunstenaar 
Grootjans zijn de invloed van de 
Wester en Oosterschelde, de 
stroming van de Noordzee en het 

Nauw van Calais belangrijk. De zoutkristal
len in het water zijn in de zomer vele malen 
groter dan in andere seizoenen; zij komen 
door de wervelende stromingen ter plekke 
in de lucht terecht en beïnvloeden op die 
manier het licht. De zeewatertemperatuur 
is in september het hoogst en daardoor zijn 
de kristallen het grootst in die periode. De 
manier waarop de kristallen het licht weer
kaatsen levert het unieke effect op.
Voor een toelichting van de kunstenaar, 
zie: http://www.omroepzeeland.nl/
nieuws/20140627/701499/bewijs
geleverdvoorbestaanzeeuwslicht#.
WBdgRyRMgwQ 

Het is mogelijk dit onderzoek ook op 
school te herhalen of uit te breiden. 
Bijvoorbeeld aansluitend op het onderwerp 
faseovergangen in de onderbouw. Een 
onderzoeksvraag zou dan kunnen zijn: 
Onderzoek of de grootte van zoutkristallen 

afhangt van de temperatuur van het 
water.’ 

ANNeKe tHurliNGs

zeeuws  
zout licht!

AANsteKer
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AANsteKer

zeeuws zout licht?

Aanstekers zijn opmerkelijke feiten 
die uitnodigen tot een nadere 
beschouwing.
Zie hiervoor pagina 579 in dit nummer 
van NVOX.

Bijdragen aan deze rubriek zijn 
welkom. Zend uw Aansteker aan 
redactie@nvon.nl

p
iet Mondriaan schilderde graag in 
Domburg: hij was afgekomen op de 
schilderijen van Jan Toorop die in
spiratie vond in het Zeeuwse licht. 

Het bijzondere licht verleidde Mondriaan 
tot experimenten met kleur en later met de 
vorm van zijn werk. Ook huidige kunste
naars halen inspiratie uit het bijzondere 
licht. 
Voor De zaak Piet Mondriaan, een zomer
tentoonstelling in het museum Marie Tak in 

Domburg, heeft Loek Grootjans (Arnemui
den, 1955) het licht ‘verzameld’ dat Mond
riaan in 1908 moet hebben gezien toen hij 
voor het eerst in Domburg aankwam. Groot
jans heeft op diverse plaatsen tussen West
kapelle en Domburg een jaar lang water uit 
de zee gehaald en deels laten verdampen. 
Hij onderzocht de grootte van de ontstane 
zoutkristallen. Na zijn onderzoek meende hij 
een verklaring te hebben gevonden voor het 
bijzondere ‘Zeeuwse zoute licht’.

 

datum  doelgroep   organisatie/onderwerp  plaats/tijd  

december
16/17  docenten, didactici  en  WNDconferentie   Noordwijkerhout
  onderwijsontwikkelaars  “Hoe meet je dat nou”      

januari
3  leerkrachten basisonderwijs,  ASE Conferentie groepsreis  Campus University Reading
  docenten en assistenten van            
  alle bètavakken in VO   

13  docenten bovenbouw havo/vwo, 31ste NIBI Onderwijsconferentie Lunteren
  toa’s, dio’s en lerarenopleiders  2017

maart
23  docenten en toa's   BètaTechniekdag: Zien, maken, doen!  Harderwijk 

      Een NVONconferentie. 

april
19  docenten en toa's   NVONcongres en ALV  Utrecht 

Agenda schooljaar 2016





Op de achterkant van dit boek staat: ”Sam Goudsmit is een levendige en 
vlot geschreven biografie vol heldenmoed, tragiek en leiderschap. Met deze 
biografie wordt een markant hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedschrijving 
van de Tweede Wereldoorlog”. Ik dacht dat dit dan wel een écht mannenboek 
zou zijn. Dat klopt ten dele: Van Calmthout schrijft boeiend over het leven 
van Sam Goudsmit voor, en vooral vlak na, de Tweede Wereldoorlog als we-
tenschapper en vooral over de rol van Goudsmit in het team dat op zoek gaat 
naar een mogelijke atoombom van Hitler. Dat deel gaat over leiderschap en 
heldenmoed.
Persoonlijk vond ik vooral de gesprekken en ontmoetingen met bekende fysi-
ci bijzonder. Ik wist dat Goudsmit, samen met Uhlenbeck al op jonge leeftijd 
de spin van elektronen bedacht. Maar dat hij werkelijk iedereen die belangrijk 
was in de natuurkunde in die tijd, sprak en kende, was voor mij nieuw. Hij 
kende Heisenberg, Bohr en Debye, Einstein, Zeeman, en nog vele anderen. 
Ook de discussie rondom Jaap Kistemaker in de jaren ’70 wordt uitvoerig 
belicht. 
We komen ook iets te weten over zijn vrouw en dochter en over Goudsmits 
tweede vrouw, maar dit persoonlijke aspect van zijn leven komt nauwelijks 
aan bod. 
Is het dan een boek voor alleen natuurkundigen? Nee, zeker niet! Ik zou bijna 
denken: juist niet. Het boek geeft een helder beeld van Sam Goudsmits leven: 
als jonge wetenschapper geboeid door spectraallijnen, hij emigreerde naar 
Amerika om hoogleraar te worden, leidde de groep die onderzoek deed naar 
kernonderzoek in Duitsland tijdens de oorlog en werd later hoofdredacteur 
van Physical Review Letters. 
Goudsmit memoreert in zijn bijna laatste artikel I am scared het feit dat hij 
opgroeide in een tijd dat natuurkunde nog niets met defensie te maken had. 
“De wetenschap was toen iets goeds, net als een Rembrandt of een Mondri-
aan. Als dat van mij wordt afgenomen, ben ik een nobody.”
Hij stierf op 74-jarige leeftijd op 4 december 1978 op weg naar een college 
natuurkunde voor geneeskundestudenten. Een wijs man.
Een boeiend boek.

ANNeKe tHurliNGs

Sam Goudsmit

Martijn van Calmthout. Sam Goud

smit Zijn jacht op de atoombom van 

Hitler

Amsterdam: Meulenhoff Boekerij bv, 

2016. 284p.,  

ISBN 978 90 290 8959 6. € 24,99
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de metropool.”
In ruim twintig essays wordt de rol van de 
vrouw beschreven vanaf het vroegste begin 
tot in onze tijd. Om er een paar uit te pikken: 
De vrouw en de tuin als Bijbelse metaforen; 
Middeleeuwse vrouwen en hun ‘tuin’; Spelen 
in de liefdestuin en arbeiden in de Hof des 
Heren’; ‘Tuinkunst tijdens de Nederlandse 
opstand’ (dus in wat vroeger heette ‘de tach-
tigjarige oorlog’); ‘Wulpse tulpen en aardse 
vergankelijkheid. Vrouwen in de botanie’ (ze-
ventiende eeuw); ‘De tuinkunst van William 
en Mary’; ‘Terug naar de natuur’ (met onder 
meer Betje Wolff in de achttiende eeuw); ‘Geld 
speelt geen rol’(over grootgrondbezitsters in 
de late negentiende- en de vroeg twintigste 
eeuw). Er zijn essays over ‘Natuureducatie en 
de nieuwe villatuin’ en over vrouwen in de 
opleiding tot tuin- en landschapsarchitect. 
Anne Mieke Backer heeft een prettige schrijf-
stijl en verwerkt veel feiten in dit uiterst lees-
bare boek dat bovendien rijkelijk is voorzien 
van illustraties in kleur en in zwart-wit. 

Nogmaals: een uitstekend verzorgd boek dat 
zeer de moeite waard is. En als u meer wilt 
weten kunt u altijd terecht op de website, daar 
staat nog een aantal bijlagen bij het boek: 
http://dehefpublishers.nl/Recente-uitgaven/
Er-stond-een-vrouw-in-de-tuin. Voor biolo-
gen en voor iedereen met belangstelling voor 
tuinen en (kunst)historie; en natuurlijk voor 
de rol van de vrouw.

MAriANNe OFFereiNs

Laat ik maar meteen met de deur in huis val-
len: wat een fraai en bijzonder boek! Het ruikt 
zelfs lekker, maar dat terzijde.
Over de wisselende rollen van de mensen zijn 
al boeken vol geschreven, maar over de rol 
van de vrouw in de tuin was er tot dusver – in 
ieder geval in het Nederlandse taalgebied – 
niets. In deze lacune voorziet nu dit boek. En 
hoe. 
Het begint in de oertijd, toen onze voorouders 
overgingen van nomadische jagers-verza-
melaars naar de landbouwers met een vaste 
verblijfplaats. Vervolgens gaat het snel over 
naar de Nederlandse historie waarvan de 
vroegste elementen terug te vinden zijn in het 
huidige Limburg. 
“De auteur vraagt zich af waarom ons altijd 
is verteld dat door toedoen van één vrouw 
het paradijs is verloren gegaan en waarom er 
zo weinig aandacht is voor de paradijzen die 
sindsdien door Nederlandse vrouwen zijn 
gecreëerd. Het gaat niet alleen over vrouwe-
lijke tuin- en landschapsarchitecten, maar 
evengoed over naamloze boerinnen die hun 
kennis van bloemen en planten doorgaven 
aan hun dochters, over prinsessen en rijke 
grootgrondbezitsters die het landschap naar 
hun hand zetten, pioniersters met tulpen-
bollen, burgerdames en zelfs hoeren die 
in de groene beschutting van parken hun 
diensten aanbieden. Beginnend bij de eerste 
landbouwculturen rond 5000 jaar voor de 
jaartelling, eindigt het bij internationaal be-
kende Nederlandse groenontwerpsters en de 
actualiteit van het nieuwe ‘stadstuinieren’ in 

Vrouw in de tuin

Rob Buiter (eindred.). Leve(n)de bodem. 

De basis onder ons bestaan. Den Haag:  

Stichting Biowetenschappen en 

Maatschappij; 2016. 88p. ill. kl. ISBN: 

9789073196834. € 7,50. De pdf is gratis 

te downloaden (www.biomaatschappij.nl).

Sam Goudsmit
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in de supermarkt tot Fietskrattenterreur en 
een Nawoord waarin hij zich bij de lezer ex-
cuseert als die, na lezing van dit boek, nooit 
meer onbevangen naar gebruiksvoorwerken 
kan kijken. Intussen heeft hij dan genadeloos 
afgerekend met Het nieuwe pinnen, Cijfer-
brij, Vaatwasmachinebestendig, Afwimpel-
desk, Koffie verkeerd, Inbouwnavigatie, om 
maar een paar te noemen.
Gewoon lekkere korte stukjes om in een ver-
loren momentje te lezen of als je wat langer 
tijd hebt.
Dit is nou echt weer iets voor iedereen. Lek-
ker voor in de kerstvakantie.

MAriANNe OFFereiNs

Toen ik dit boek uitpakte, was mijn eerste 
reactie: Hé, raar! De cover zit op zijn kop. Je 
wordt dan meteen op het verkeerde been 
gezet. Ligt het aan mij? Is het een bindfout? 
Nee, het is bewust gedaan. Het is een bunde-
ling van columns die Van Kuijk schreef voor 
de Volkskrant. Voor mij helemaal nieuw want 
ik lees Trouw. 
Van Kuijk is natuurwetenschapper (uni-
versitair docent aan de faculteit industrieel 
ontwerpen in Delft), cabaretier en columnist. 
Sommige mensen kunnen ook werkelijk 
álles! Daar ben en blijf ik jaloers op.
Ja, en dan de inhoud: wat een aardig boekje. 
Na het voorwoord gaat het in geestige en uit-
stekend leesbare stukjes van de Portiegrootte 

Moeilijk?

Jasper van Kuijk. Hoe moeilijk kan het zijn? 

174 p. Amsterdam: Maven publishing.  

ISBN 978 94 9249 309 5.€ 17,50.  

Eboek € 10,00.
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