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Inleiding: 

De 21+ toets voor het academisch jaar 2023-2024 bestaat voor het vormingsgebied Mens & 

Maatschappij uit de volgende onderliggende vakken:  

·         Economie 

·         Aardrijkskunde 

·         Geschiedenis 

·         Biologie 

·         Natuurkunde & techniek 

Voor elk van de vijf onderliggende vakken is in de syllabus een artikel of tekst opgenomen. De syllabus 

treft u, net als alle overige belangrijkste informatie over de 21+ toets, aan op de website van het IPA 

onder: www.ipaaruba.com. De gemiddelde omvang van de artikelen/teksten is 5 tot 6 pagina’s. De 

gekozen onderwerpen zijn waar mogelijk actueel van aard. Sommige onderwerpen zijn mondiaal terwijl 

andere onderwerpen meer lokaal (Aruba/Caribisch gebied) en regionaal (Zuid-, Midden- en Noord-

Amerika) gericht zijn. 

Per artikel/tekst worden zeven (5) toetsvragen gesteld. Drie (3) of vier (4) open en één (1) of twee (2) 

gesloten vragen. De vragen richten zich voornamelijk op de algemene (M&M) ontwikkeling van de 

aspirant student. In totaal bestaat de toets dus uit 25 vragen.          

Bij het construeren van de vragen is uitgegaan van de RTTI- denkwijze.  RTTI onderscheid vier cognitieve 

leerniveaus: ‘R – Reproductievragen, T1 – Trainingsgerichte toepassingsvragen, T2- Transfergerichte 

toepassingsvragen en Inzicht & innovatievragen.  

Beheersingsniveau’s RTTI: R – Onthouden: Herkennen, onthouden, herhalen, T1- Begrijpen: Toelichten, 

begrijpen, indelen, gebruiken, uitvoeren, T2 – Begrijpen: Interpreteren, begrijpen, vergelijken, verklaren, 

toepassen, implementeren en I- Inzicht: Samenvatten, analyseren, organiseren, controleren, creëren, 

produceren, plannen. 

In de vorm van toetsvragen komt dit kort als voorbeeld neer op: 

R – Feiten weergeven, opsommen, formule kennen, aanwijzen 

T1- Uitleggen, indelen, ordenen, vertalen, berekenen, tekenen   

T2- Oplossen, oorzaak en gevolg, verbanden leggen 

I- Aangeven grote lijnen (in gebeurtenissen), verklaren, onderzoeken, analyseren, evalueren 

  

http://www.ipaaruba.com/
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De toets is zo opgebouwd dat ongeveer eenderde van de vragen uitgaan van het beheersingsniveau R 

en T1. Tweederde van de vragen gaan uit van het beheersingsniveau T2 en I. Deze hogere orde van 

denken (T2 en I) sluit aan op het eindexamenniveau van het havo. Het is belangrijk om te weten dat bij 

het bestuderen van de artikelen/teksten het dus niet gaat om feiten en gebeurtenissen uit het hoofd te 

leren. Het grootste gedeelte van de vragen richt zich op het tonen van inzicht, het verbanden kunnen 

leggen tussen bijvoorbeeld oorzaken en gevolgen of vorm en functie. Het kunnen beoordelen of de 

inhoud  gebaseerd is op feiten of dat het gaat over het verwoorden van de mening van iemand. Het 

verband kunnen leggen tussen de begrippen wat, waar en waarom daar. Het kunnen verwoorden en 

beargumenteren van je eigen mening en het oplossingsgericht kunnen denken. Voor alle duidelijkheid; 

de toets is geen tekstverklaren.  

De te bestuderen artikelen/teksten zijn in een aparte syllabus opgenomen. De aangeboden 
artikelen/teksten mogen niet gebruikt  worden gedurende de toets. 

 

Namens het team van M&M wensen we je veel succes met de voorbereiding op de toets. 
Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan staan achterin het 
toelichtingsdocument de namen en e-mailadressen van de docenten van de onderliggende 
vakken.   
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Artikel economie 

 

‘In magazijnen van Zalando lopen 

werknemers per dag 27 kilometer, zonder 

pauze’ 

Auteur: Lianne Tijhaar | 23 april 2021 
  
Thema: Leven in tijden van corona 

Als je wil dat mensen krijgen wat ze verdienen, laat hun beloning dan 

niet over aan de markt. Volgens filosoof en econoom Huub Brouwer zijn 

we dringend toe aan een lastig gesprek over waarden. 

Het afgelopen jaar veranderde de coronacrisis onze arbeidsmarkt in een groot sociaal 
laboratorium. Van de een op de andere dag werkten miljoenen mensen vanuit huis – voor 
zover dat mogelijk was. Duizenden mensen raakten hun baan kwijt of moesten hun werk 
opnieuw inrichten via online videodiensten. 

Terwijl velen hun werkplek verloren, werkten anderen harder dan ooit. Verplegers, 
supermarktmedewerkers en pakketbezorgers moesten door. Onze overheid had hun professies 
aangemerkt als ‘essentiële beroepen’. Maar wat maakt een beroep essentieel? En als deze 
mensen essentieel zijn, waarom betalen we ze dan zo weinig? 

De redactie van NEMO Kennislink sprak hierover met een zorgverlener, een leerkracht en een 
politieagent. De verhalen legden we voor aan Huub Brouwer. Hij is filosoof, bedrijfskundige en 
econoom. Aan de Universiteit Utrecht en Tilburg University doet hij onderzoek naar 
rechtvaardigheid en verdienste. Ook werkt hij aan een boek, Je verdiende loon, dat volgend jaar 
verschijnt. 

https://www.nemokennislink.nl/auteurs/lianne-tijhaar/
https://www.nemokennislink.nl/themas/leven-in-tijden-van-corona/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/deze-mensen-werkten-een-tandje-harder-tijdens-de-coronacrisis/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/deze-mensen-werkten-een-tandje-harder-tijdens-de-coronacrisis/
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Veel mensen zeggen dat de coronacrisis ons liet inzien welke beroepen essentieel zijn. Ben je 
het daarmee eens? 

“Ik wil een onderscheid maken tussen beroepen die essentieel zijn voor ons voortbestaan en 
beroepen die essentieel zijn voor flourishing, een bloeiend leven. We zien nu een 
herwaardering voor de pakketbezorger, de vuilnisophaler en zelfs de kapper. Het is terecht dat 
daar aandacht voor is, maar ons leven gaat over meer dan overleven. Creatieve beroepen zijn 
ook belangrijk om een samenleving plezierig te maken. Mensen smachten naar kunst en 
cultuur. Dat moeten we niet uit het oog verliezen.” 

Kunstschilders en musici hebben ook een essentieel beroep? 

“Misschien zijn ze niet essentieel voor ons voortbestaan op korte termijn, maar ze bepalen wel 
wat voor soort samenleving we zijn en welke mogelijkheden we hebben om onszelf te 
verbeteren op lange termijn.” 

Dat brengt ons meteen op de grote vraag: hoe bepaal je wat waardevol is? En wie bepaalt 
dat? 

“Daar zouden we veel meer publieke discussies over moeten voeren. Nu zijn we geneigd die 
waardering over te laten aan de markt. Daar ligt een idee van neutraliteit aan ten grondslag. 
We willen geen lastige discussies aangaan over welke beroepen belangrijk zijn en welke 
beloning erbij past. Dus laten we de markt het werk maar doen. De gedachte is: als iets 
belangrijk is, dan is er veel vraag naar en gaat het salaris van die werknemers vanzelf omhoog.” 

“Wie op die manier denkt, verliest belangrijke zaken uit het oog. Wat mensen willen, komt niet 
uit de lucht vallen. Dat wordt bepaald door het onderwijs dat ze volgden, het sociale milieu 
waar ze uitkomen, welke kansen ze hebben gehad in hun jeugd. Die factoren zijn helemaal niet 
neutraal. Ze worden bepaald door het verdeelsysteem dat we met zijn allen hebben gekozen. 
De voorkeuren waarmee iemand de markt betreedt, zijn dus gevormd door diezelfde markt en 
door politieke keuzes die gemaakt zijn in het verleden.” 

“Bovendien kun je moeilijk volhouden dat het werk van een casinomagnaat, die misschien wel 
20 duizend keer meer verdient dan een verpleegkundige, dan ook 20 duizend keer belangrijker 
is. Het is dus echt bizar om te denken dat de markt een goed mechanisme zou zijn om te 
bepalen hoe waardevol werk is.” 

“Verdienste zou niet moeten gaan over de marktwaarde die je genereert, maar om de sociale 
bijdrage die je levert aan de samenleving. Betere ouderenzorg vertaalt zich niet direct in betere 
economische prestaties, terwijl we het heel belangrijk vinden dat er goed voor ouderen wordt 
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gezorgd. We moeten samen nadenken over de vraag: wat voor soort samenleving willen we 
zijn?” 

 
Huub Brouwer: “Je kunt moeilijk volhouden dat het werk van een casinomagnaat, die misschien 

wel 20 duizend keer meer verdient dan een verpleegkundige, dan ook 20 duizend keer 

belangrijker is.” 

 Bermix Studio via Unsplash 

 

We snappen allemaal dat verpleegkundigen en leraren heel belangrijk zijn voor onze 
samenleving. Hoe kan het dan toch dat ze zo weinig uitbetaald krijgen? 

“Het zijn beroepen die door heel veel Nederlanders worden uitgevoerd. Als de politiek besluit 
om de salarissen te verhogen in die sectoren, betekent dat een enorme kostenpost voor de 
overheid. Daarom zijn politici heel voorzichtig met het verhogen van die salarissen.” 

“Maar het zou wel moeten, want als we het niet doen zijn de kosten voor de samenleving 
uiteindelijk veel groter. Nu al lukt het sommige scholen niet om de weekroosters rond te 
krijgen. Gepensioneerde docenten worden ingevlogen. Leraren krijgen een burn-out. Die 
overbelasting vertaalt zich in de onderwijsuitkomsten.” 

“Als je naar de wereldwijde onderzoeken kijkt, zoals de PISA-cijfers, is ons onderwijs nog steeds 
bovengemiddeld. Maar onderwijs gaat over meer dan kennisoverdracht. Het gaat ook over de 
tijd die een leraar heeft om een praatje te maken met een leerling die geen lunch meekrijgt 
vanuit huis. Dat vertaalt zich niet direct in economisch gewin, maar het maakt een enorm 
verschil in het leven van mensen.” 

“Verpleegkundigen krijgen echt heel weinig betaald. Een startende verpleegkundige verdient 
2.600 euro bruto per maand voor 40 uur per week inclusief nachtdiensten. Deze mensen 
hebben niet zoveel aan een coronabonus. Dat is leuk voor het extra werk tijdens de 
coronacrisis, maar er moet natuurlijk structureel meer geld naartoe.” 
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De vraag is waar dat geld vandaan moet komen. 

“Je kunt kijken naar het salarisgat binnen de sector. Medisch specialisten verdienen tussen de 5 
en 10 duizend euro bruto per maand. Waarom krijgen zij zo ontzettend veel meer betaald dan 
verpleegkundigen? Daar kun je wat aan doen. Maar geld is niet de enige beloning waar we naar 
moeten kijken. Werk kan ook in zichzelf waardevol zijn voor mensen. We moeten dus ook 
kijken naar hoe het werk is ingericht.” 

 
Huub Brouwer: “Bedrijven als Zalando zijn heel efficiënt en realiseren ontzettend veel 

beurswaarde, maar op welke manier?” 

 Claudio Schwarz via Unsplash 

 

“In distributiecentra van Zalando in Duitsland lopen werknemers per dag wel 27 kilometer, 
zonder pauze. Ze moeten met z’n honderden gebruikmaken van één wc. En als ze tijdens hun 
werk op zo’n afgelegen distributiecentrum ziek worden, regelt Zalando geen vervoer naar huis. 
Bedrijven als Zalando zijn heel efficiënt en realiseren ontzettend veel beurswaarde, maar op 
welke manier?” 

“Daarom stelt de econoom Thomas Piketty in zijn boek Kapitaal en ideologie voor dat alle 
mensen op een bepaalde leeftijd eenmalig een kapitaalsubsidie (capital grant) krijgen van 
zestig procent van het gemiddelde vermogen in een land. Dat vermogen kunnen ze investeren 
in een huis of het bedrijf waar ze werken. Als mensen mede-eigenaar worden van hun bedrijf, 
krijgen ze meer inspraak in de manier waarop hun werk wordt ingericht.” 

Is dat vergelijkbaar met een onvoorwaardelijk basisinkomen? Het verschil is dat je nu in een 
keer een bedrag krijgt in plaats van maandelijks een deel. 

“Het idee is hetzelfde, maar de uitwerking is heel verschillend. Aan een kapitaalsubsidie kun je 
voorwaarden stellen, je kunt eisen dat mensen het investeren in een huis of aandelen. Daar kun 
je beleid op voeren. Terwijl het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen is dat je mensen 
zo vrij mogelijk laat.” 
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Huub Brouwer: “Veel techbedrijven in Silicon Valley zijn voorstander van een basisinkomen. Je 

zou hun motieven kunnen betwijfelen.” 

 Carles Rabada via Unsplash 

 

“Veel techbedrijven in Silicon Valley zijn voorstander van een basisinkomen. Je zou hun 
motieven kunnen betwijfelen. Zij willen hun winsten zo hoog mogelijk maken en de 
productieprocessen automatiseren zonder dat daar al te veel weerstand tegen is. Met een 
basisinkomen verzetten mensen zich minder als ze hun baan kwijtraken.” 

“Een ander nadeel van een onvoorwaardelijk basisinkomen is dat het mensen laat profiteren 
van een systeem waar ze niet zelf aan bijdragen. Er is sociale samenhang nodig om het 
basisinkomen te realiseren. Als je het idee hebt dat er groepen mensen zijn die niets bijdragen, 
gaat dat ten koste van de stabiliteit van een samenleving.” 

Voor een voorwaardelijk basisinkomen verwacht je meer draagvlak? 

“Er zal meer draagvlak voor zijn, maar er zijn meer redenen waarom ik veel voel voor een 
basisinkomen dat mensen pas krijgen als ze zich op een bepaalde manier nuttig maken voor de 
samenleving. Omdat je dan gedwongen wordt het lastige gesprek aan te gaan over wat 
waardevol is. Een publiek gesprek daarover komt beter van de grond, hoe controversieel ook, 
door voorwaarden te stellen aan een basisinkomen dan door gewoon een basisinkomen aan 
alle mensen te geven.” 

“Er is bijvoorbeeld nog steeds te weinig waardering, vind ik, voor mensen die zorgtaken op zich 
nemen. Dat zou zeker onderdeel moeten zijn van zo’n discussie over waardevol werk. Zo’n 
publiek gesprek over waardevol werk is moeilijk, maar ook belangrijk. Zeker met het oog op de 
verregaande automatisering van werk. Voor bepaalde groepen in de samenleving zal er in de 
toekomst minder werk zijn. Dan wordt de markt een nog slechtere manier om inkomen te 
verdelen dan die al was.” 
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De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter in Nederland. Is het probleem dat de armen 
te weinig krijgen, of de rijken te veel? 

“Je moet voor allebei aandacht hebben. Als je het verschil tussen arm en rijk wil begrijpen, gaat 
het niet meer alleen over salarisongelijkheid. Vooral vermogensongelijkheid is enorm gegroeid 
in Nederland. Ik vind het fascinerend dat veel Nederlanders tegen een hogere erfbelasting zijn, 
terwijl dat een heel effectieve manier zou zijn om de groeiende kloof tussen arm en rijk tegen 
te gaan en meer geld vrij te spelen voor essentiële beroepen.” 

“Mensen denken dat er van alles van ze wordt afgepakt als de erfbelasting wordt ingevoerd. 
Maar dat zijn vaak de mensen die het helemaal niet treft. Je kunt mensen vrijstellen van 
erfbelasting tot een bepaald vermogen en alsnog heel veel geld ophalen bij de superrijken. 
Toch zal zoiets niet snel ingevoerd worden, omdat er veel gevestigde belangen mee gepaard 
gaan. De rijken zijn gewoon heel goed in vermogen doorgeven tussen generaties, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling.” 

“Daarom wil Piketty alle mensen mede-eigenaars maken van de bedrijven waar ze werken, en 
de huizen waarin ze wonen. Dat noemt hij property-owning 
democracy (eigendomsdemocratie). Niet alleen omdat dat leidt tot een rechtvaardigere 
economische verdeling, maar ook omdat het onze democratie kan verbeteren. Want nu is het 
zo dat als rijke mensen iets willen, het veel sneller geïmplementeerd wordt. Ook onze politieke 
gelijkheid staat op het spel.” 

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink. 
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden 

Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 23 april 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nemokennislink.nl/bronnen/kennislink/
https://www.nemokennislink.nl/pagina/rechten/


10 

Artikel aardrijkskunde 

Indonesië zoekt nieuwe hoofdstad: "Jakarta is onleefbaar geworden 

en zinkt weg" 

 
Indonesië is op zoek naar een nieuwe hoofdstad, want de huidige, Jakarta, is onleefbaar 

geworden. De stad wordt niet alleen geteisterd door voortdurende verkeersopstoppingen, hij 

zinkt ook nog eens weg in zee. "Ze hebben er jarenlang een zootje van gemaakt", zegt 

correspondent Michel Maas. Dus gaat de regering voor een radicale oplossing: de hoofdstad 

verhuizen. Naar waar, moet tegen het einde van het jaar duidelijk zijn. 

Sara Van Poucke 

wo 14 jun 2017  14:55 

  

 
Jakarta, zinkt elk jaar dieper weg. Gemiddeld 25 centimeter per jaar, maar op sommige plaatsen 

helemaal in het noorden is zelfs 2 meter verval gemeten. 

Hoe dat komt? Niet door de stijgende zeespiegel, maar door grondwaterextractie. Jakarta heeft 

een heel gebrekkig waterleidingsysteem, waar een derde van de stad op is aangesloten. De rest 

van de stad haalt al zijn water uit de grond, waardoor die inzakt. 

"Vooral in het noorden van de stad is dat dramatisch, want dat ligt maar vlak boven de 

zeespiegel", zegt Michel Maas. "Zakt dat stadsdeel nog een meter, en blijft de zeespiegel 

stijgen, dan staat de helft van Jakarta over een paar jaar onder water."  

"Ook de rest van de stad is een puinhoop" 

Maar hoe dramatisch ook, het wegzakken is slechts één probleem waarmee Jakarta kampt. 

"Het geldt voor de helft van de stad, maar ook de rest van de stad is ook een puinhoop", zegt 

Maas. "De afgelopen tientallen jaren is niets gedaan om deze metropool aan te passen aan de 

eisen van de tijd." 

Vooral het verkeer is een nachtmerrie. Dag in dag uit zijn er voortdurend opstoppingen. "Ze 

hebben de stad maar laten groeien en groeien, maar niemand heeft er ooit over nagedacht om 

al die nieuwe wijken via wegen met elkaar te verbinden", zegt Maas. "Een fatsoenlijk 

wegenplan is er niet. Het laatste dateert van 1976, en het is toen niet eens uitgevoerd. Er was 

toen rekening gehouden met een stad van zo'n 6 miljoen mensen, terwijl er intussen 15 miljoen 

in Jakarta wonen." 
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Wordt Palangkaraya op Borneo alsnog de nieuwe hoofdstad? 

Een nieuwe hoofdstad mag dan een radicale oplossing, het lijkt ook de gemakkelijkste. Nieuw is 

het idee hoe dan ook niet. Al onder Soekarno, de eerste president van Indonesië, waren er 

plannen voor een nieuwe hoofdstad. Soekarno had daarvoor Palangkaraya in Borneo in 

gedachten. 

Vanaf het einde van de jaren 50 werden er in het centrale laagland brede wegen aangelegd en 

ruimte vrijgemaakt voor nieuwe gebouwen. Palangkaraya kwam er, maar een hoofdstad is het 

nooit geworden. Vandaag is het een klein stadje met enorme wegen.  

Het zou nog altijd in aanmerking kunnen komen om te worden uitgebouwd tot de nieuwe 

hoofdstad, maar de overheid kijkt nu liever uit naar een plaats aan zee in plaats van midden op 

het eiland, zodat ze ook een haven zou kunnen uitbouwen.  

Naast Palangkaraya kan nog een hele resem steden kans maken, maar de overheid wil er nog 

geen namen op plakken. Toch hoopt ze eind dit jaar een lijst klaar te hebben en een voorstel te 

doen. Daarna kan het proces van start gaan om alle ministeries en administraties een plek toe 

te wijzen en te verhuizen. 

Zó opmerkelijk is zo'n nieuwe hoofdstad trouwens niet. Brazilië verplaatste in 1960 zijn 

regeringscentrum van Rio de Janeiro naar het toen gloednieuwe Brasilia. Recenter, in 2005, trok 

Myanmar met zijn administratieve gebouwen van Rangoon naar de nieuwe gebouwde stad 

Naypidaw. En dichter bij huis was er na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk Bonn, dat 

gepromoveerd werd tot hoofdstad van West-Duitsland.  

"Onmogelijk om het fantastische Jakarta over te planten" 

Maar wat wordt dan het lot van Jakarta, eens de functionarissen zullen zijn weggetrokken? "Die 

15 miljoen mensen kun je niet zomaar overplanten", zegt Maas. 

"Met de verhuis van de regeringsgebouwen en alles wat daarbij hoort, zullen al een paar 

miljoen mensen vertrekken. De rest van de stad Jakarta blijft gewoon wat hij is. Mensen zullen 

proberen om het zinken van de stad ongedaan te maken en het verkeer een beetje leefbaar te 

maken." 

Erg te vinden voor het plan zijn de meeste inwoners toch niet, meent Maas. Ze hopen dat het 

zo'n vaart wel niet zal lopen. Per slot van rekening zijn er in het verleden al meer pogingen 

geweest om een nieuwe metropool te maken, en bleek dat toch niet mee te vallen. "Daar zijn 

de de meeste hoofdstedelingen ondanks alles van overtuigd: dat het onmogelijk is om het 

fantastische Jakarta over te planten." 
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Indonesië wil de hoofdstad verplaatsen uit Jakarta, weg van het hoofdeiland Java 

De Indonesische regering wil de volgende tien jaar de hoofdstad van het land op een ander 

eiland onderbrengen. De huidige hoofdstad, Jakarta, is een overvolle metropool met 

gigantische verkeersproblemen en een deel van de stad dreigt onder water te raken als het 

zeepeil blijft stijgen. Het is nog niet duidelijk waar de nieuwe hoofdstad zou komen. 

Jos De Greef 

ma 29 apr 2019  11:58 

  

"President Joko Widodo heeft beslist om de hoofdstad te verplaatsen en naar een ander eiland 

dan Java. Het is een belangrijke beslissing", zei minister van Planning Bambang Brodjonegoro 

vandaag. De president - pas herkozen - heeft de beslissing nog niet verder toegelicht. 

BUITENLAND 

Indonesië zoekt nieuwe hoofdstad: "Jakarta is onleefbaar geworden en zinkt weg" 

wo 14 jun 2017  14:55 

 

Dat de hoofdstad verplaatst zou worden, is niet zo opmerkelijk. De miljoenenstad Jakarta telt 

nu al bijna 15 miljoen inwoners en dat aantal zou tegen 2050 kunnen stijgen tot 30 miljoen, als 

de omliggende agglomeratie met steden als Bogor wordt meegerekend. De stad is bekend 

wegens een grote verkeerschaos, al is onlangs een nieuwe metro ingehuldigd. Bovendien wordt 

het kustgebied van de stad bedreigd door verzakking in zee en zullen wellicht in de nabije 

toekomst een aantal wijken aan de zee moeten worden prijsgegeven. 

Het zou wel nog tien jaar duren vooraleer Indonesië een nieuwe hoofdstad heeft. Het 

belangrijkste daarbij is de keuze van een nieuwe plek en die keuze is nog niet gemaakt. Dat ligt 

ook gevoelig en wellicht heeft de regering met de aankondiging gewacht tot na de verkiezingen.  

Jakarta is erg gevoelig voor overstromingen en zakt steeds verder weg in de zee. 

 

Weg uit Java? 

 

BUITENLAND 

Bangkok zinkt weg, wordt de Thaise hoofdstad tegen 2030 het "Atlantis van het Oosten"? 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/06/14/indonesie_zoekt_nieuwehoofdstadjakartaisonleefbaargewordenenzink-1-3002491/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/06/14/indonesie_zoekt_nieuwehoofdstadjakartaisonleefbaargewordenenzink-1-3002491/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/06/14/indonesie_zoekt_nieuwehoofdstadjakartaisonleefbaargewordenenzink-1-3002491/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/06/14/indonesie_zoekt_nieuwehoofdstadjakartaisonleefbaargewordenenzink-1-3002491/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/02/bangkok-zinkt-weg-wordt-de-thaise-hoofdstad-tegen-2030-het-atl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/02/bangkok-zinkt-weg-wordt-de-thaise-hoofdstad-tegen-2030-het-atl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/02/bangkok-zinkt-weg-wordt-de-thaise-hoofdstad-tegen-2030-het-atl/
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zo 02 sep 2018  15:29 

 

Er zijn wel meer landen die de voorbije decennia hun administratieve hoofdsteden verplaatst 

hebben naar nieuwere centra. Onder meer Brazilië, Nigeria en Kazachstan deden dat. Wat wel 

uitzonderlijk is, is dat de regering zou besluiten om de hoofdstad niet ergens een beetje 

landinwaarts in te richten, maar zelfs buiten het hoofdeiland Java. Dat eiland is heel dicht 

bevolkt en 42 procent van de Indonesiërs woont op Java. 

Dat is dan logisch, toch ligt de kwestie gevoelig. Javanen vormen ook de grootste 

bevolkingsgroep van Indonesië en beschouwen zichzelf als de cultureel belangrijkste groep van 

het land.    

Eerder waren plannen om de hoofdstad te verplaatsen naar Palangkaraya op het eiland Borneo 

op niets uitgelopen. Borneo (of Kalimantan) is aantrekkelijk omdat dat eiland centraler in het 

land ligt, veel minder bevolkt is dan Java en veel minder last heeft van aardbevingen dan de rest 

van Indonesië, maar het heeft cultuur-historisch minder weerklank. 

Mogelijk kiest president Widodo voor een plek op het grotere eiland Sumatra. Historisch was 

dat eiland eeuwenlang het centrum van het boeddhistische rijk Sriwijaya, dat van de 7e tot de 

12e eeuw de belangrijke zeestraten en handelsroutes tussen de Stille en de Indische Oceaan 

beheerste. Na de neergang van Sriwijaya verschoof het brandpunt naar het oosten van Java. 

Onder de Hollandse bezetting werd Jayakarta of afgekort Jakarta- in het westen van Java - de 

hoofdstad van hun koloniale rijk met de naam Batavia. Na de onafhankelijkheid in 1949 werd 

Jakarta de hoofdstad van de republiek Indonesië. 

Indonesische president bevestigt: nieuwe hoofdstad komt op het eiland Borneo 

De nieuwe hoofdstad van Indonesië komt in de provincie Oost-Kalimantan op het Indonesische 

deel van het eiland Borneo. Dat heeft president Joko Widodo bekendgemaakt. Jakarta, de 

huidige hoofdstad van Indonesië op het eiland Java, is onleefbaar geworden, vooral door te 

veel verkeer, en zinkt weg in zee. 

Sara Van Poucke 

ma 26 aug 2019  11:23 

  

Eerder dit jaar, in april, maakte president Widodo bekend dat Jakarta zou worden vervangen als 

hoofdstad, en dat de nieuwe hoofdstad niet langer op het eiland Java zou liggen. Nu heeft hij 

ook de plaats bekendgemaakt waar die nieuwe stad moet komen: in de provincie Oost-

Kalimantan op het eiland Borneo. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/02/bangkok-zinkt-weg-wordt-de-thaise-hoofdstad-tegen-2030-het-atl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/02/bangkok-zinkt-weg-wordt-de-thaise-hoofdstad-tegen-2030-het-atl/


14 

De nieuwe hoofdstad komt in een gebied dat deel uitmaakt van de regio's Noord-Penajam 

Paser en Kutai Kartanegara, in de buurt van de stad Balikpapan aan de kust van Borneo. Een 

nieuwe naam voor de stad is nog niet bekend. 

Als het parlement de plannen van Widodo goedkeurt, zal volgend jaar worden gestart met de 

aanleg van de nieuwe hoofdstad. In 2024 start de verhuizing van parlement en regering vanuit 

Jakarta naar de nieuwe locatie.  

De verhuizing zal tot 30 miljard euro kosten. Een kleine 20 procent zal komen van Indonesië 

zelf. Voor het resterende bedrag wordt gerekend op samenwerkingsverbanden tussen de 

openbare en de privé-sector, en op particuliere investeerders.  

Naar Borneo 

De verhuizing van de hoofdstad is geen verrassing. Al onder Soekarno, de eerste president van 

Indonesië, waren er plannen voor een nieuwe hoofdstad. Soekarno had daarvoor Palangkaraya, 

ook al op Borneo,  in gedachten, maar van het plan is uiteindelijk niets terechtgekomen. 

Indonesië is de grootste eilandenstaat ter wereld en telt in totaal 265 miljoen inwoners. 

www.vrt.be 
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Artikel geschiedenis 

 

HOE ZIT HET MET HET CONFLICT IN OEKRAÏNE 

Dit zijn de achtergronden van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne 

Rusland is Oekraïne binnengevallen. Hoe is het zover gekomen? Rusland-correspondent Tom 

Vennink schetst de achtergronden van het conflict. 

Tom Vennink 24 februari 2022, 08:38 

Wat zijn de historische banden tussen Oekraïne en Rusland? 

Die gaan ver terug. De voorvaderen van Oekraïeners, Russen en Belarussen woonden van de 

9de tot de 13de eeuw samen in de Kievse Roes, een grootvorstendom. Een Mongoolse invasie 

maakte een eind aan die eenheid. Oekraïne ging daarna in stukjes door de handen van tal van 

machten, waaronder de Pools-Litouwse Gemenebest, het Ottomaanse Rijk, Oostenrijk-

Hongarije en het Russische Rijk. 

 

De eerste keer dat Oekraïeners de onafhankelijkheid uitriepen, was in 1918, kort na de de 

Russische Revolutie. Die onafhankelijkheid hield niet lang stand en Oekraïne werd opgenomen 

in de Sovjet-Unie, als de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek. Die kreeg na de Tweede 

Wereldoorlog vrijwel dezelfde grenzen als het huidige Oekraïne. Sovjet-leider Chroesjtsjov 

hevelde het schiereiland de Krim in 1954 over van de Russische Sovjetrepubliek naar de 

Oekraïense Sovjetrepubliek. 

Oekraïne leed zwaar in de periode van de Sovjet-Unie. Toen Oekraïense boeren de 

collectivisatie van de landbouwgrond tegenwerkten, strafte Josef Stalin Oekraïne door bewust 

een hongersnood op te wekken. Miljoenen Oekraïeners kwamen om. 

Oekraïne is onafhankelijk sinds 1991. In dat jaar stemde 90 procent van de bevolking voor 

afscheiding van de Sovjet-Unie. 

Hoe zit het met de taal? 

Er is één officiële taal in Oekraïne: het Oekraïens. De taal is verwant aan het Russisch, maar 

verschilt aanzienlijk. Vergelijk het met het verschil tussen Duits en Nederlands. 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Tom%20Vennink
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Door de geschiedenis in het Russische Rijk en de Sovjet-Unie beheersen de meeste Oekraïeners 

ook Russisch. Moskou probeerde de Oekraïeners te Russificeren door het Oekraïens te 

onderdrukken en Russisch op te leggen. Zo was het voor Oekraïense schrijvers gevaarlijk om in 

hun eigen taal te publiceren. 

De huidige regering promoot het Oekraïens met een taalwet uit 2019. Die maakt het Oekraïens 

de verplichte voertaal op scholen en dwingt tv- en radiozenders om voornamelijk in het 

Oekraïens uit te zenden. 

Ruim driekwart van de bevolking geeft in peilingen Oekraïens op als eerste taal. Voor 20 

procent is Russisch de eerste taal. Russisch heeft nog steeds de overhand in het oosten en 

zuiden van Oekraïne. 

Waarom is Oekraïne zo belangrijk voor president Poetin? 

Poetin heeft het uiteenvallen van de Sovjet-Unie vaak omschreven als ‘de grootste tragedie van 

de twintigste eeuw’. Het was waarschijnlijk ook de grootste tragedie in zijn eigen leven. 

Er kwam een eind aan zijn carrière als KGB-spion in Oost-Duitsland, waar hij volgens het nieuwe 

boek Putin’s People, geschreven door onderzoeksjournalist Catherine Belton, waarschijnlijk 

betrokken was bij moordaanslagen van de Stasi, de geheime Oost-Duitse politie. Terwijl het 

Westen de overwinning in de Koude Oorlog vierde, moest Poetin naar eigen zeggen de eindjes 

aan elkaar knopen als taxichauffeur. 

Wat Poetin betreft zijn voormalige Sovjet-republieken nog steeds ondergeschikt aan Moskou. 

Hij vindt dat de landen behoren tot de Russische invloedssfeer, of ze dat nou willen of niet. 

Dat geldt het sterkst voor de slavische buurlanden Belarus en Oekraïne. Poetin wijst op de 

gedeelde geschiedenis in de Kievse Roes om het bestaan van de Oekraïense natie te ontkennen. 

Hij zei in 2013 voor het eerst in het openbaar dat Russen en Oekraïeners ‘een en hetzelfde volk’ 

zijn. Bij de annexatie van de Krim, in 2014, omschreef hij Kiev als ‘de moeder van Russische 

steden’. ‘Het oude Roes is onze gemeenschappelijke bron en we kunnen niet zonder elkaar 

leven’, aldus Poetin. 

Voor de Russische president is het onacceptabel dat Oekraïne of Belarus zich van Rusland 

afkeert en voor democratie kiest. In 2020 hield Poetin de Belarussische dictator Aleksandr 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/taalstrijd-aan-de-toonbank-in-oekraine-wie-in-het-russisch-bestelt-wordt-niet-geholpen~b28740d8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ze-spreken-russisch-en-hebben-vaak-een-russisch-paspoort-toch-willen-ze-niet-gered-worden-door-poetin~baf1989b/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
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Loekasjenko overeind tijdens maandenlange vreedzame demonstraties tegen opzichtige 

verkiezingsfraude. Sindsdien trekt Poetin Belarus steeds dichter naar Rusland toe. 

Nadat Poetin in 2022 ook in Kazachstan ingegrepen had tegen demonstranten, zei hij de regio 

rondom Rusland altijd te zullen beschermen tegen ‘kleurenrevoluties’, doelend op 

democratische omwentelingen. 

Hoe zijn Oekraïne en Rusland in conflict met elkaar geraakt? 

Dat begon met een revolutie in Oekraïne. De Oekraïense bevolking ging in 2013 en 2014 

maandenlang de straat op uit protest tegen de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. Die 

was gezwicht voor druk uit het Kremlin om af te zien van de ondertekening van een 

associatieverdrag met de Europese Unie. De demonstranten eisten een pro-Europese koers. 

De revolutie liep uit op geweld tussen ordetroepen en demonstranten, waarbij meer dan 

honderd mensen omkwamen. Janoekovitsj vluchtte naar Rusland. 

Poetin greep dat moment aan om de Krim in te nemen. Russische soldaten zonder insignes op 

hun uniform – ‘groene mannetjes’ – veroverden de Krim zonder een schot te lossen. De groene 

mannetjes verschenen ook in Oost-Oekraïne. Ze ontketenden er een oorlog en riepen twee 

separatistenstaatjes uit, de Donetsk Volksrepubliek en de Loehansk Volksrepubliek. Tijdens de 

oorlog schoten de separatisten met een Russische Boek-raket passagiersvliegtuig MH17 uit de 

lucht, waarbij 298 inzittenden omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. 

De frontlinie van de oorlog is sinds 2015 grotendeels onveranderd, maar een staakt-het-vuren 

wordt voortdurend geschonden. Ongeveer 13 duizend mensen zijn omgekomen in de oorlog. 

Er is veel bewijs dat Rusland de separatisten bewapent en aanstuurt. Het Kremlin ontkent dat. 

De annexatie en oorlog hebben Navo-toetreding vrijwel onmogelijk gemaakt voor Oekraïne: de 

Navo laat geen landen toe met gewapende conflicten op het eigen grondgebied. Georgië en 

Moldavië zitten in een vergelijkbare situatie: ook daar heeft Rusland troepen gelegerd tegen de 

wil van die landen. 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/russische-troepenopbouw-in-belarus-is-nieuw-teken-van-loekasjenko-s-radicalisering~bbff78d8e/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2022/op-wie-schoot-het-kazachse-leger-ooggetuigen-zagen-geen-bandieten-en-terroristen-zoals-de-regering-zegt~v464734/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/terug-in-oekraine-in-de-zone-van-de-hoop~v379824/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gewonde-patienten-willen-terug-naar-het-front-soldaten-zijn-heel-romantisch~b44a0c21/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/21/rusland-verlegt-eigenhandig-grens-met-georgie-mensen-gaan-slape/
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Waarom escaleert het conflict nu? 

In het voorjaar van 2021 verzamelde Rusland volgens westerse inlichtingendiensten ongeveer 

100 duizend soldaten aan de grens met Oekraïne. Rusland sprak van oefeningen en trok een 

deel van de soldaten naar eigen zeggen weer terug. 

Maar in het najaar waarschuwden Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland een groot 

deel van de soldaten niet had teruggetrokken en bezig was met een nieuwe troepenopbouw. 

Rusland ontkende aanvalsplannen, maar kwam wel met een heel pakket aan veiligheidseisen. 

Op 17 december 2021 stelde Rusland een ultimatum aan de VS en de Navo. President Poetin 

dreigde met ‘militair-technische maatregelen’ als de Navo zich niet zou terugtrekken uit Polen 

en de Baltische landen. Ook eiste hij een schriftelijke toezegging van de VS en de Navo dat 

voormalige Sovjet-republieken, zoals Oekraïne, nooit lid mogen worden van het westerse 

bondgenootschap. De VS en de Navo wezen die eisen af, maar wilden wel onderhandelen over 

kernwapenbeheersing en beperkingen aan militaire oefeningen. 

De Amerikaanse president Biden zei in januari 2022 te denken dat Poetin Oekraïne zou 

binnenvallen. Op 21 februari kondigde Poetin aan dat hij de twee separatistengebieden in het 

oosten van Oekraïne, Donetsk en Loehansk, zou erkennen als zijnde onafhankelijk. In de 

toespraak liet Poetin er geen twijfel meer over bestaan: hierbij zou het niet blijven, Oekraïne 

behoort bij Rusland. Drie dagen later, op 24 februari, volgde een militaire aanval op doelen in 

het hele land. 

Wat wil de Oekraïense bevolking? 

Een groeiende meerderheid van de 45 miljoen Oekraïeners is voorstander van aansluiting bij 

westerse bondgenootschappen. Uit onderzoek van het sociologisch instituut Kiis blijkt dat 59 

procent van de bevolking aansluiting wil bij de Navo, 28 procent is tegen. Voor aansluiting bij de 

EU is nog meer steun. 

De pro-westerse houding neemt toe in Oekraïne. Bij het begin van het conflict met Rusland, in 

2014, was een minderheid nog voor Navo-aansluiting. 

Wel zijn er regionale verschillen: in het Oekraïenstalige westen is meer steun voor aansluiting 

bij westerse bondgenootschappen dan in het Russischtalige oosten. Maar peilingen tonen dat 

ook in oostelijke provincies de steun toeneemt voor een westerse koers. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/poetins-harde-eisen-vormen-een-gevaar-voor-de-structuur-van-de-veiligheid-in-europa~b889602f/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ze-spreken-russisch-en-hebben-vaak-een-russisch-paspoort-toch-willen-ze-niet-gered-worden-door-poetin~baf1989b/
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Wat is er waar van Poetins bewering dat westerse landen beloofd hebben dat de Navo zich 

niet oostwaarts zou uitbreiden? 

Sinds de Sovjet-Unie heeft de Navo zich uitgebreid naar Oost-Europa en de Baltische landen. 

Zeven van de acht voormalige leden van het Warschaupact zijn nu Navo-lid. 

Volgens Poetin heeft het Westen daarmee een belofte gebroken. Eind 2021, op zijn jaarlijkse 

persconferentie, zei Poetin: ‘‘Geen inch naar het oosten’, zeiden ze tegen ons in de jaren 

negentig. En wat? Ze hebben vals gespeeld, ze hebben ons gewoon brutaal bedrogen.’ 

Er zijn hele boeken geschreven over de inch (2,54 centimeter), zoals Not One Inch van historica 

Mary Elise Sarotte. Daaruit blijkt dat er na de val van de Berlijnse Muur inderdaad tussen 

westerse leiders en Sovjet-leiders is gesproken over een verbod op Navo-uitbreiding. James 

Baker, toenmalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vroeg in 1990 aan Gorbatsjov 

of de Sovjet-leider garanties wilde dat de Navo ‘geen inch oostwaarts’ zou opschuiven. 

Gorbatsjov zei later dat Bakers suggestie de weg vrijmaakte voor een compromis over Duitse 

eenwording. 

Maar er is nooit een schriftelijke afspraak over gemaakt. Dat komt grotendeels doordat Bakers 

baas, de Amerikaanse president Bush, fel tegenstander was van een dergelijke afspraak. Het 

uiteindelijke verdrag over de Duitse eenwording, ook ondertekend door de Sovjet-Unie, gaf 

Duitsland de mogelijkheid om lid te worden van de Navo en stelde geen limieten aan verdere 

Navo-uitbreiding. 

Heeft Rusland schriftelijk beloofd om Oekraïne nooit aan te vallen? 

Ja. Oekraïne was na de onafhankelijkheid een militaire grootmacht met kernwapens uit de 

Sovjet-Unie. Oekraïne gaf die kernwapens op met de ondertekening van het Boedapest 

Memorandum in 1994, waarbij Oekraïne in ruil veiligheidsgaranties kreeg van Rusland, de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 

De belangrijkste garantie, die twintig jaar later geschonden zou worden door Rusland: 

‘onthouding van dreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of 

politieke onafhankelijkheid van Oekraïne’. 

Ook in 1997 beloofde Rusland, via een vriendschapsverdrag met Oekraïne, de grenzen van het 

buurland niet te schenden. 
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Hoe sterk is het Oekraïense leger? 

Sterker dan in 2014, toen het Oekraïense leger onder de voet werd gelopen door het Russische 

leger. De Krim ging verloren zonder een schot te lossen. In Oost-Oekraïne vochten Oekraïense 

soldaten op gymschoenen en zonder kogelwerende vesten. 

De aanvallen hebben de Oekraïense regering wakker geschud. Stonden er in 2014 volgens de 

toenmalige defensieminister slechts 6 duizend soldaten gevechtsklaar, nu zijn het er 150 

duizend. De defensie-uitgaven zijn meer dan verdubbeld. Oude tanks zijn opgeknapt, nieuwe 

wapensystemen worden aangeschaft. Op 1 februari 2022 kondigde president Zelenski aan dat 

het Oekraïense leger de komende drie jaar uitgebreid wordt met nog eens 100 duizend 

soldaten. 

Maar Oekraïne is kansloos in een krachtmeting met kernmacht Rusland. Rusland heeft vier keer 

meer soldaten dan Oekraïne. Het verschil is nog groter in de lucht en op zee. Terwijl Rusland 

1.160 gevechtsvliegtuigen heeft, moet Oekraïne het stellen met 125. 

www.volkskrant.nl 
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Artikel Biologie 

De oorlog als bedreiging van ons dagelijks brood 

Het belang van graan uit het Zwarte Zeegebied 

Auteur: Janno Lanjouw | 21 april 2022 

 

De oorlog in Oekraïne brengt niet alleen veel menselijk leed en fysieke schade. Ook de 
tarweoogst loopt gevaar, wat wereldwijd leidde tot alarmerende berichtgeving. Hoe zorgelijk 
is de situatie werkelijk? En waarom is juist die regio de ‘graanschuur van de wereld’? 

 
Toen Rusland op 24 februari van dit jaar Oekraïne binnenviel, duurde het niet lang of er gingen 
alarmbellen af in voedselland. De oorlogvoerende landen zijn samen goed voor ongeveer 30 
procent van zowel de wereldwijde tarwe- als gerstexport, 17 procent van alle maïsuitvoer en 
ongeveer 75 procent van alle zonnebloemolie. Met name dat laatste hebben we al gemerkt: in 
de meeste supermarkten is nauwelijks nog een druppel zonnebloemolie te krijgen. Maar voor 
olie zijn er alternatieven; de granen zijn een ander verhaal. En van de granen spreekt met name 
tarwe tot de verbeelding: het vormt de basis van ons dagelijks brood. Loopt dat nu gevaar? 
 
Dat lijkt mee te vallen. Het gaat namelijk niet om 30 procent van de wereldwijde 
tarweproductie, maar om de export. Het grootste deel van de tarweproductie gaat op aan 
binnenlandse consumptie. Oekraïne en Rusland exporteren daarnaast op grote schaal: voor de 
oorlog bij elkaar zo’n 7 miljoen ton tarwe per jaar. Maar de wereldproductie, dus alle tarwe die 
op de wereld geteeld werd, bedroeg in 2021 778 miljoen ton. Als je het zo bekijkt, valt de 7 
miljoen die nu in gevaar is wel weer mee: het is minder dan 1 procent van de wereldproductie. 

 

Toch is 7 miljoen ton tarwe niets om je schouders over op te halen. Zeker voor bijvoorbeeld 
Egypte, dat bijna 60 procent van zijn graanbehoefte uit het Zwarte Zeegebied importeert, is de 
oorlog potentieel catastrofaal. De voedselzekerheid daar, maar ook in andere landen in Afrika 
en Azië die netto importeur zijn van granen, hangt in grote mate af van hoe de oogst in deze 

https://twitter.com/sarahtaber_bww/status/1507776806090584065?s=24&t=YJe0ZTQJKz3G5ZL7DYz0OQ
https://theconversation.com/russia-ukraine-crisis-poses-a-serious-threat-to-egypt-the-worlds-largest-wheat-importer-179242#:~:text=Egypt%20is%20the%20world's%20largest,imports%20to%20meet%20food%20needs
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moeilijke omstandigheden uitpakt. In Nederland hoeven we ons daarentegen voorlopig geen 
zorgen te maken over honger. De Europese Unie is zelfvoorzienend en zelfs exporteur als het 
op granen aankomt. 

Graan is een verzamelnaam voor een hele reeks cultuurgewassen afkomstig uit de familie van 
de grassen (Gramineae of Poaceae, beide soortnamen zijn toegestaan). De bekendste 
graansoorten zijn tarwe, rijst en maïs, die tezamen al in bijna de helft van de door mensen 
geconsumeerde calorieën voorzien. Tel daarbij nog soorten als gerst, haver, rogge, sorghum, 
millet, teff, gierst, triticale en fonio en je ziet waarom de grasachtigen met afstand het 
belangrijkste voedingsmiddel van de mens zijn. 
 

Wie domesticeerde wie? 

Die granen vind je overal terug in ons dieet. Als je vanochtend hebt ontbeten, dan is de kans 
groot dat je ze gegeten hebt. Als het niet het tarwe uit het brood was, dan wellicht de maïs 
waaruit de cornflakes bestaan, havermout of wellicht een rijstwafel met kaas. Alleen al tarwe is 
verantwoordelijk voor 20 procent van de door mensen geconsumeerde calorieën. En alle 
granen samen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van het aantal door mensen 
geconsumeerde calorieën. En dan zwijgen we nog over het veevoer, wat indirect natuurlijk ook 
verantwoordelijk is voor menselijk voedsel. 

Toch is dit niet altijd zo geweest. Voor de agrarische revolutie, de ‘uitvinding’ van de landbouw, 
aten mensen helemaal niet zoveel granen. De jager-verzamelaars van toen hadden een 
bijzonder rijk dieet van knollen, wilde planten, allerlei vruchten, noten en zaden – waaronder 
zeker ook de voorlopers van het huidige graan – en zelf gevangen wild. Het was een 
supergezond dieet, alleen wist je nooit helemaal zeker dat je genoeg had. Dat alles veranderde 
zo’n tienduizend jaar geleden, ergens in wat we nu Zuidoost-Turkije zouden noemen. Daar 
begon de mens, geleidelijk aan, voor het eerst wilde tarwe te domesticeren. 

Alhoewel, wie domesticeerde nu eigenlijk wie, vraagt historicus Yuval Noah Harari zich terecht 
af in zijn wereldwijde bestseller Sapiens. ‘Bekijk de agrarische revolutie maar eens door de ogen 
van de tarweplant’, schrijft hij. ‘Tienduizend jaar geleden was tarwe gewoon een wilde 
grassoort, een van de vele, die alleen groeide in een klein deel van het Midden-Oosten. Luttele 
millennia later groeide het ineens op de hele wereld. Volgens de fundamentele evolutionaire 
criteria van overleving en reproductie is tarwe een van de succesvolste planten in de 
geschiedenis van de aarde geworden.’ 

Anders gezegd: zonder de gedomesticeerde soorten uit de familie der grasachtigen zou 
landbouw als model onmogelijk zijn. Waarom werd juist deze plant voor mensen zo enorm 
belangrijk? 

https://www.researchgate.net/publication/264675389_Feeding_humanity_through_global_food_trade
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Wortels in het Zwarte Zeegebied 

Tarwe heeft een aantal eigenschappen die het gewas aantrekkelijk maakte voor de eerste 
boeren. Je kunt een tarweoogst bijvoorbeeld goed opslaan. Zo lang je dat goed droog doet, 
blijven tarwekorrels lang goed en heb je dus voedsel achter de hand voor in magere tijden. 

Maar ook als plant hebben grassoorten als tarwe bepaalde voordelen boven de andere planten 
die mensen graag eten. “Granen ‘stoelen uit’. Dat wil zeggen dat ze gaten opvullen: vanuit één 
zaadje wordt een pol met meerdere halmen gevormd. Als een van de planten het niet redt, vult 
een naburige plant het gat op met extra halmen”, legt Ruud Timmer, onderzoeker granen, 
eiwitgewassen en quinoa bij Wageningen University & Research, over de telefoon uit. “Dat 
maakt tarwe behoorlijk oogstzeker. Het is zeker wel gevoelig voor ziekten en plagen, maar een 
totale misoogst is ongebruikelijk. En een tarweteelt is veel minder arbeidsintensief dan teelten 
waarbij je de grond zwaar moet bewerken, zoals aardappels.” 

“Bovendien zijn graansoorten goed voor de bodem: ze wortelen diep en breed. Die flinke 
wortel blijft na de oogst in de bodem achter waar hij langzaamaan verteert en er als het ware 
opgaat in de bodem. Op die manier voegen granen ‘organische stof’ toe aan de bodem. En dat 
is weer voedsel voor bodemleven, wat sterk bijdraagt aan een gezonde, vruchtbare bodem 
waarop de volgende teelten van gewassen goed kunnen groeien”, aldus Timmer. Ook blijven er 
na de oogst gewasresten zoals stro en kaf op het land achter. Dat zorgt ook voor extra 
organische stof. 

Dit is de verklaring voor de vraag waarom de uitgestrekte vlaktes rond de Zwarte Zee nu de 
graanschuur van Europa genoemd worden. Er groeit daar al duizenden jaren veel gras. In de 
loop der millennia hebben de uitgebreide wortelstelsel van al dat gras, en later, toen de 
mensen kwamen, al die granen de natuurlijke lössbodem (fijne klei) verrijkt met hoge 
concentraties organische stof. De ontstane bodem is prachtig rijkzwart en wordt chernozem 
genoemd. Het resultaat is zowel fysisch (qua structuur) als chemisch (qua voedingsstoffen) als 
ook biologisch (rijk aan leven) zeer productief. 

Een andere plant 

Maar er is nog een reden waarom graansoorten goed zijn voor de bodem. In Nederland 
verbouwen de meeste akkerbouwers vandaag de dag tarwe of andere granen vooral als 
‘rustgewas’. Dat is een teelt die je simpelweg doet omdat het cruciaal is voor de gezondheid 
van de bodem en niet zozeer om er geld mee te verdienen. Want dat verdienen Nederlandse 
boeren vooral met ‘cash crops’ zoals aardappels en uien. Maar het is belangrijk om niet elk jaar 
hetzelfde gewas op hetzelfde stuk land te telen. In de eerst plaats om plantenziektes en plagen 
te onderdrukken: als je jaar na jaar aardappelen op hetzelfde perceel teelt, dan creëer je ook 
een bijzonder aangename biotoop voor de ziekten en plagen die specifiek bij dat gewas horen. 
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Als je daarentegen een gewas inzaait dat heel anders is, kunnen de meeste ziektes en plagen 
van het jaar ervoor niet meer overleven. 

 

En dat is waar granen een bijzondere positie innemen: ze zijn fundamenteel anders dan vrijwel 
alle andere gewassen die mensen telen om zichzelf te voeden. “Granen en andere grassen 
noemen we monocotyl – in het Nederlands heet dat ‘eenzaadlobbig’. Aardappels, wortels en 
bloemkolen, om maar wat te noemen, behoren tot de dicotyle, ‘tweezaadlobbige gewassen’”, 
vertelt Ruud Timmer. Dit verschil verklaart in grote mate waarom granen zo ontzettend 
belangrijk zijn voor akkerbouwers: ze zijn zo anders dat de ziektes en plagen die zich bij te veel 
aaneengeschakelde teelten van dicotyle gewassen kunnen vermeerderen, nu verminderen. 

In de praktijk roteren akkerbouwers daarom hun gewassen: het ene jaar aardappels, het 
volgende jaar bijvoorbeeld bieten en daarna een graansoort. Dit heet een ‘bouwplan’. “In 
Nederland leren akkerbouwers traditioneel er een ‘een op vier’-bouwplan op na te houden, wat 
inhoud dat boeren slechts een keer in de vier jaar aardappelen (het meest winstgevende 
gewas, JL) op hetzelfde stuk grond telen. Het jaar erna komt dan bijvoorbeeld tarwe, een 
monocotyl gewas. Het jaar daarna bieten – dicotyl – en het jaar daar weer na gerst – 
monocotyl”, vertelt Timmer. “Zo wisselen boeren niet alleen tussen mono- en dicotyle 
gewassen, maar variëren ze ook binnen die hoofdsoorten.” Na vier jaar is de cirkel rond en 
begint alles opnieuw. Door de hoge kosten voor land, machines en arbeid in Nederland zijn 
akkerbouwers echter genoodzaakt meer ‘cash crops’ te verbouwen en minder granen. Hierdoor 
wordt vaak nog maar eens in de vier jaar graan verbouwd. De akkerbouwers hebben meerdere 
percelen grond, zodat ze elk jaar wel vier verschillende gewassen telen en zo hun risico’s 
spreiden. 

De agrarische productie uit het Zwarte Zeegebied is daarom hard nodig voor de 
wereldvoedselvoorziening. Naast al het verschrikkelijke oorlogsleed nóg een reden dat het 
conflict in Oekraïne snel tot een einde moet komen. “Misschien dat de oorlog ons doet inzien 
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hoe afhankelijk we van graan zijn, zodat we weer meer gaan investeren in onderzoek naar deze 
gewassen”, aldus Timmer. 

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nemokennislink.nl/bronnen/kennislink/
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Artikel Natuur & Techniek 

Hoe Stinger Missiles werken 

In een internationale steek arresteerden de Amerikaanse autoriteiten een man die 

probeerde een door de schouder gelanceerde grond-luchtraket naar de VS te smokkelen. 

Ontdek hoe het Amerikaanse equivalent, de Stinger, luchtdoelen vernietigt. 

 

De Stinger-raket is iets dat in het nieuws verschijnt telkens wanneer er een gewapend 

conflict is waarbij Amerikaanse strijdkrachten betrokken zijn. Het verschijnt ook na bepaalde 

ongevallen met luchtvaartmaatschappijen - die met TWA-vlucht 800 is een recent voorbeeld. 

De reden dat we zoveel over de Stinger horen in deze contexten is omdat de Stinger-raket 

een buitengewoon effectief wapen is om vliegtuigen neer te schieten. De raket gebruikt een 

infraroodzoeker om zich vast te zetten aan de hitte in de uitlaat van de motor en zal bijna 

alles raken dat onder de 11.000 voet vliegt. 

 

In dit artikel krijgt u een kans om meer te weten te komen over de Stinger-raket. Wat voor 

soort vliegtuigen kan het raken? Waarom is het zo effectief? Je leert ook over de rol van de 

Stinger-raket in Afghanistan. 

De basis 

 
 

De Stinger-raket, officieel bekend als de FIM-92A, is ontworpen om grondtroepen een 

manier te geven om met laagvliegende vliegtuigen en helikopters om te gaan. Vanuit het 
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perspectief van soldaten op de grond, zijn laagvliegende vijandelijke vliegtuigen normaal 

een probleem, omdat ze ofwel bombarderen of beschoten worden, surveillancewerk doen 

of vijandige troepen plaatsen, extraheren en herbevoorraden. Het neerhalen van deze 

vliegtuigen is de gemakkelijkste manier om de dreiging weg te nemen.  

 

Er zijn vier dingen die de Stinger zo'n effectief wapen maken voor grondtroepen om te 

gebruiken: 

 Het is een lichtgewicht, draagbaar wapen. De raket en zijn draagraket wegen 

ongeveer 35 pond (15 kg). De launcher is herbruikbaar. Elke raket is een afgesloten 

eenheid die slechts 22 kilo weegt (10 kg). 

 Het is een door de schouder gelanceerd wapen en een persoon kan een Stinger-raket 

lanceren (hoewel je normaal gesproken een tweepotsteam ziet dat de raket 

bestuurt). 

 Het maakt gebruik van een passieve infraroodzoeker. 

 Het is een schiet- en schietwapen. 

 

De infraroodzoeker kan vasthouden aan de hitte die de motor van het vliegtuig produceert. 

Het wordt een "passieve" zoeker genoemd omdat het, in tegenstelling tot een radargeleide 

raket, geen radiogolven uitzendt om zijn doel te "zien". 

 

De raket lanceren  

Dit zijn de basisonderdelen van een Stinger-raket: 

 
Om het wapen af te vuren, richt de soldaat de raket op het doelwit. Wanneer 

de zoeker sluizen op, het maakt een onderscheidend geluid. De soldaat trekt de op gang 

brengenen er gebeuren twee dingen: 
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1. Een kleine raket lanceren schiet de raket uit de lanceerbuis en vrij van de soldaat die 

hem afvuurt. 

2. De start de motor valt weg en de main solide raketmotor lichten. Deze raket drijft de 

Stinger op tot ongeveer 1.500 km / u (2.400 km / u, Mach 2). 

 

De raket vliegt vervolgens automatisch naar het doelwit en explodeert. De Stinger-raket kan 

doelen raken die zo hoog als 11.500 voet (3.500 m) vliegen en heeft een bereik van ongeveer 

5 mijl (8 km). Dit betekent in algemene zin dat als een vliegtuig minder dan 2 km hoog is en 

het zichtbaar is als een vorm (in plaats van een punt), het waarschijnlijk is dat de Stinger 

erop kan slaan. Stinger-raketten zijn uiterst nauwkeurig. 

 

Het doel volgen 

Stinger-raketten gebruiken passieve IR- / UV-sensoren. De raketten zoeken naar het 

infraroodlicht (warmte) geproduceerd door de motoren van het doelvliegtuig en volgen het 

vliegtuig door dat licht te volgen. De raketten identificeren ook de UV "schaduw" van het 

doelwit en gebruiken die identificatie om het doelwit te onderscheiden van andere warmte 

producerende objecten. 

 

Als u heeft gelezen over bewegingsdetectoren, weet u dat bewegingsgevoelige lampen 

passieve infraroodsensoren gebruiken. De sensoren in een bewegingsdetecterend licht zijn 

afgestemd op de temperatuur van een mens. Ze kijken uit op de wereld en wanneer ze een 

plotselinge verandering zien in de hoeveelheid infrarood licht die ze waarnemen, nemen ze 

aan dat het komt omdat een persoon het gebied in is gelopen en ze het licht aanzetten. 

 

Een bewegingsgevoelig licht heeft slechts één sensor nodig. Een Stinger-raket heeft een 

hele reeks nodig, omdat het zijn taak is het doel te volgen terwijl het vliegt. De neus van een 

Stinger-raket heeft in wezen een infrarood digitale camera. Deze camera heeft mogelijk een 

reeks van alles van 2x2 (in oudere ontwerpen) tot 128x128 (in de nieuwste Sidewinder-

ontwerp) infraroodsensoren die een infraroodbeeld van de scène ontvangen. Wanneer de 

soldaat zich gereedmaakt om de raket te lanceren, moet de raket het doelwit zichtbaar 

hebben in ruwweg het midden van deze sensor. 

 

Terwijl de raket vliegt, kan het beeld van het vliegtuig dat het probeert te raken mogelijk 

niet op het midden van de beeldsensor worden geplaatst. Wanneer dat het geval is, vertelt 

dat de raket dat het buiten de koers is, en het geleidingssysteem in de raket moet beslissen 

hoe hij weer op koers kan komen. Dit is waar proportionele navigatie komt binnen. De raket 

kijkt naar de hoek van niet-gecentreerdheid en verandert zijn vluchthoek evenredig. Met 

andere woorden, het gebruikt een vermenigvuldiger. Als de vermenigvuldiger 2 is, zal het 
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navigatiesysteem, als het navigatiesysteem denkt dat het 10 graden uit koers ligt, de 

vliegrichting met 20 graden wijzigen. Dan, een tiende van een seconde later, zal het opnieuw 

naar de hoek kijken en weer veranderen. Door op deze manier te over corrigeren, laat het de 

raket op het pad van het bewegende vlak anticiperen op dezelfde manier waarop je 

anticipeert op het pad van een bewegend voorwerp. Als je een quarterback bent die een bal 

probeert te werpen naar een ontvanger die over het veld rent, gooi je de bal niet naar de 

plaats waar de ontvanger is - je gooit hem naar waar hij zal zijn wanneer de bal arriveert. 

 

Het is duidelijk dat het begeleidingssysteem meer betrokken is dan dit. De beeldsensor rijdt 

op Mach 2 op een roterende, ronddraaiende raket en probeert een klein doelwit te raken 

dat mogelijk op Mach 1 vliegt. Het is geen eenvoudig probleem. Maar dit is het algemene 

idee. 

 

Stinger Stats 

Hier zijn de statistieken van de Stinger-raket: 

 Lengte - 5 voet (1,5 meter) 

 Diameter - 2,75 inch (7 cm) 

 Gewicht - 22 pond (10 kg) 

 Gewicht met draagraket - 34,5 pond (15,2 kg) 

 Explosieven - 2,2 pond, impact fuze (ontploft bij contact met doelwit) 

 Gemiddelde snelheid - 1.500 km / u 

 Maximale snelheid - 2.400 km / u (Mach 2) 

 Hoogte bereik - Ongeveer 11.000 voet (3 km) 

Afstand bereik - Ongeveer 5 mijl (8 km) 

 


