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Bij dit nummer
Dit nalaatste nummer is geen echt nummer meer. Het is niet voor niets dat 
het het nalaatste nummer heet, het is namelijk een opruimingsnummer. Veel 
ideeën die we hadden maar die de uitwerkingsfase nog niet hadden bereikt, 
staan hier opgesomd. Het zijn nadrukkelijk slechts ideeën met een klein of 
langer stukje toelichtende tekst. Of het bij ons tot een volwaardig verhaal(tje) 
had kunnen leiden, zullen we dus nooit weten. Het staat echter een ieder vrij 
om met deze suggesties aan de slag te gaan en er iets moois van te maken. 
Indien dit het geval is, zouden het op prijs stellen als Voortschrijdende Inzich-
ten in de marge maar wordt genoemd.

Lezersservice
¶ Er is bij dit nummer een klein beetje aanvullende informatie. Zie de website.
¶ Elke abonnee kan nog steeds en ook in de toekomst desgewenst dit num-
mer (en alle vorige uit de Nieuwe Reeks) als pdf én in kleur is opvragen. Stuur 
een e-mail (bvanberkel@inzichten.nl) onder vermelding van de gewenste 
nummers.
¶ U kunt zich nog opgeven voor de mogelijk toekomstige uitgaven van Eén 
Voortschrijdend Inzicht. Het kost niets. Opgave via info@inzichten.nl. 
Uw Betty van Bruchem-Van Berkel

Bij de voorpagina
Het voorzijde van  het aantekenboek van de redactie van Voortschrijdende 
Inzichten. De laatste jaren is het zorgvuldig bijgehouden door Betty.

Fotoverantwoording
Indien bij een illustratie geen herkomst is vermeld, is het afkomstig uit het 
archief van Voortschrijdende Inzichten of is deze gemaakt door leden van de 
redactie.

Lettertype
Voor de lopende tekst: Georgia. Verder de Lithos Pro, Arial en Arial Narrow.
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ONGELUK Een lid van de redactie meende zich te herinneren dat zich ooit – 
mogelijk in de jaren vijftig van de vorige eeuw – op de snelweg A2 op het deel 
tussen Utrecht en Amsterdam ter hoogte van Loenersluis een ernstig ongeluk 
had voorgedaan door een botsing van 
een aantal auto's met een trein. Met 
een trein? Jazeker, er was een tijd 
dat een spoorlijn de A2 aldaar gelijk-
vloers kruiste. Zo begon het.
 We vroegen deskundigen, zoals 
archiefmedewerkers, treinfanaten, 
on hulp. Dat leverde aanvankelijk 
niets op. Via een tip van Victor Lan-
sink (who else?) kwamen we er ach-
ter dat het om de spoorlijn Aalsmeer-
Nieuwersluis ging, een onderdeel van 
de Haarlemmermeerspoorlijnen. En 
het ging niet om een ongeluk, maar 
om kettingbotsingen, meervoud dus. 
En ‘in de jaren vijftig’ bleek 1962 te 
zijn, althans dat was het jaar met het 
ernstigste ongeluk; zie het krantenbe-
richt. Verder hebben we het niet uit-
gewerkt. Hoeveel ongelukken zijn er 
eigenlijk bij deze spoorwegovergan-
gen geweest? Zouden er meer snelwe-
gen zijn geweest met spoorwegover-
gangen? 

[Rechtsboven & -midden] We ontleenden enige foto's 
van de in het artikel besproken situatie aan de website 
over de Haarlemmermeerspoorlijnen. Inderdaad, een 
bijzonder vreemde situatie. Een stukje bijna vergeten 
Nederland. Foto's Kees Mooij/bron: Haarlemmer-
spoor.nl.
[Rechtsonder] Een berichtje in het Gereformeerde Ge-
zinsblad van 19 oktober 1965. Extra beveiliging na de 
ernstigste kettingbotsing. Bron Delpher.

֍ Wie geïnteresseerd is in oude tram- en 
spoorwegen in Nederland, bekijke eens het 
merkwaardige boek: J.W. Sluiter, ‘Over-
zicht van de Nederlandse spoor- en tram-
wegbedrijven’, Matrijs Utrecht, ISBN 978 
90 5345 424 4, € 24,95.
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ONGEVRAAGD We krijgen, zoals velen met ons, heel veel rommel in onze 
digitale postbak. We werden er weer eens aan herinnerd toen we van natalya-
kapper@gmail.com het volgende bericht ontvingen: ‘Goede dag!!!! Hoe voelt 
het??? Gisteren ging ik naar de datingbureau en ze gaven me je e-mailadres! Ik 
hoop dat je ook graag mijn boodschap ontdekt!!! Ik wil meteen mezelf willen 
vertellen. Ik ben Natalya. Mijn moederland Rusland!!! Ik woon bij mijn moeder, 
we leven erg in der minne. Ik ben een eenzaam vrouw, ik droom ervan om een 
man te ontmoeten die ook op zoek is naar een partner voor het maken van een 
gezin!!! Dit is het hoofddoel van mijn boodschap!!! Mijn hobby's zijn wieler-
sport, ik hou van excursies, tennissen, het schaatsen!!! Ik wil alleen je benadruk-
ken dat ik op zoek ben naar 
een person die willen ook een 
ware liefde!!!! Ik wil een ie-
mand kennis maken die meis-
jes begrijpt.... Ik geloof dat we 
elkaar beter leren kennen.... Ik 
zal heel blij zijn met je rapport 
te ontvangen!!! Met de beste 
wensen!! Natalya.’
 Er was ook een fotootje van 
Natalya bijgevoegd. Of dit een 
aantrekkelijk dame is en of het 
Natalya is, laten we graag aan 
onze lezers.
Wat we ons op de redactie af-
vroegen was, wie is Natalya 
Kapper? Nu zal er vast wel een 
kapsalon Natalya zijn. Mis-
schien is het e-mailadres ge-
kaapt of dient het slechts als 
intermediair. En misschien 
hadden we eens een inventa-
risatie moeten maken van alle 
ongevraagde e-mail die we 
krijgen en waar die vandaan 
komt. 

Dd

KNALLEN De productie van hoogexplosieve stoffen is meer en meer in het 
publieke domein komen te liggen. Natuurlijk, chemici zijn al lang bekend met 
leuke stofjes als stikstoftrijodide (voor de chemici: NI3.NH3; officiële naam 
stikstoftrijodidemono-amine), zilverfulminaat (chemisch: AgCNO; soms fou-

NatalyaKapper?
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tief ook wel knalzilver genoemd, 
zie hierna) en knalzilver (zilver-
nitride, AgN3). Het zijn hoogex-
plosieve stoffen die voor iemand 
met enige chemische kennis zijn 
te maken. Maar tegenwoordig cir-
culeren gedetailleerde handleidin-
gen op internet voor de bereiding 
van genoemde stoffen maar ook 
van nog gevaarlijker explosieven. 
Zodoende is tegenwoordig over 
de benodigdheden en procedures 
eenvoudig aan de gewenste infomatie te komen. Bijvoorbeeld over triacetontri-
peroxide, in het jargon TATP, soms kortweg acetonperoxide. Het is eenvoudig 
te maken uit aceton, waterstofperoxide en geconcentreerd zwavelzuur. Je hoeft 
er niet eens voor gestudeerd te hebben en met enige voorzorgen, goed opletten 
en de recepten nauwgezet volgen kun je het thuis in de keuken bereiden. En 
dat alles is wat het voor (zelfmoord)terroristen zo aantrekkelijk maakt om het 
te maken (en vervolgens te gebruiken). De hoge mate van explosiviteit heeft 
echter ook een keerzijde. De stof is zo instabiel en explodeert dus zo gemak-
kelijk door wrijving, warmte en dergelijke dat het niet anders kan of het moet 
nogal eens fout gaan. We vroegen ons af hoeveel mensen zijn omgekomen bij 
de productie van zulke hoogexplosieve stoffen. 

Dd

ZANGERES ZONDER NAAM Het Nederlandse levenslied, of wat algeme-
ner Nederlandse amusementsmuziek, wordt door velen als een vorm van lage 
cultuur gezien. Of dat terecht is laten we in het midden, hoewel we een derge-
lijk onderscheid vrij zinloos vinden.① Verder willen we erop wijzen dat iemand 
als de Zangeres Zonder Naam – in het echt Mary Servaes-Bey (1919-1998) – 
ook door sommige ‘gestudeerde’ mensen werd gewaardeerd. En als we eerlijk 
zijn, moeten we ook nog opmerken dat een artiestennaam als Zangeres Zon-
der Naam een vondst van de hoogste orde is.② En wat te denken van Manke 

Triacetontriperoxide.
Niet schudden voor gebruik!
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Nelis – in het echt Cornelis Pieters (1919-1993)③ –, 
Tante Leen – in het echt Helena Kok-Polder (1912-
1992) –, Johnny Jordaan – in het echt Johannes van 
Musscher (1924-1989) – en John Woodhouse – in 
het echt Johan Holshuysen [What’s in a name?] 
(1922-2001) –? Zij genoten een grote bekendheid, 
maar wie kent nog Rika Jansen (1924-2016), met als 
bijnaam Zwarte Riek, de prinses van de Jordaan of 
Maria Zamora – in het echt Marietje Jansen (1923-
1996) –? En dan is er nog zo iemand als Rita Corita 
die in het echt Hendrika Sturm heette (1917-1998). Haar naam komt van het 
duo dat zijn vormde met haar man en accordeonist Coen Ooms (1909-1984), 
onder naam Co-Rita. Later nam ze dit als solozangeres over als Corita. Het is 
een mer à boire, een uitputtend overzichtswerk zou niet misstaan – alleen al van 
de namen – en misschien is het er al wel. 

❶ Het is eenzelfde discussie als in de literatuur. Sommigen menen dat er echte literartuur is; dit 
ter onderscheiding van zoiets als streek-, kasteel- en doktersromans. Een zinloos onderscheid. 
Logischer is het om te oordelen in termen van goed of slecht, hoewel ook daarbij weer moeilijkhe-
den opdoemen. ❷ In feite is het zelfs een pragmatische paradox. ❸ Het Manke in zijn artiesten-
naam was geen grapje; hij miste een been.

Dd

NACHTSTROOM Er bestaat al heel lang in Nederland het fenomeen dag- en 
nachtstroom. Dit was ooit bedoeld als poging om het elektriciteitsverbruik ge-
lijkmatiger over de dag te verspreiden. Om deze tweedeling aantrekkelijk te ma-
ken, is nachtstroom goedkoper dan dagstroom. Trouwens ook in het weekend 
geldt de nachtstroom. In hoeverre het gebruik van dag- en nachtstroom goed-
koper is dan een enkeltarief hangt af van het gebruik. In hoeverre het een succes 
is (geweest), weten wij niet. Wel hebben we twijfels, want de nachtstroom geldt 
pas vanaf 11 uur ’s avonds, ten minste in 10 van de Nederlandse provincies. In 
Noord-Brabant en Limburg gaat de nachtstroom echter al om 9 uur ’s avonds in. 
En dat verbaasde ons. Vanwaar dat verschil? We informeerden bij energieleve-
ranciers, maar die moesten het antwoord schuldig blijven. Een ervan reageerde 
zelfs onbeschaamd met ‘We konden het op internet niet vinden’. Nee, daar had-
den we zelf nog niet aan gedacht. Dan maar eens navragen bij de netbeheerders. 
Maar ook daar was geen duidelijkheid te krijgen. Een netbeheerder verwees ons 
naar TenneT. Toen ten einde raad dan maar naar TenneT. Ook die konden geen 
antwoord geven, want zij gaan alleen over het hoogspanningsnet. Onze vraag 
ging over het laagspanningsnet; daarvoor moesten we bij de netbeheerder zijn. 
Kastje muur dus. Blijkbaar een voorbeeld van ‘Dat is altijd zo geweest’, waarbij 
de kennis over de aanleiding verloren is gegaan. We hebben het opgegeven.  
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PLUTONIUM Frankrijk wilde na de Tweede Wereldoorlog niet achterblijven 
bij de ontwikkeling van kernwapens. Daarom begonnen de Fransen in 1960 
met proeven in de Sahara. Tot en met begin 1966 werden 17 atoombommen 
tot ontploffing gebracht, waarvan de eerste vier bovengronds. Met ingang van 
1966 werden de proeven voortgezet in Frans Polynesië in de Stille Oceaan. Hier-
voor werden de onbewoonde atollen Moruroa en Fangataufa, 45 kilometer ten 
zuidoosten van Moruroa, gebruikt. Daarnast werd een hoofdkwartier ingericht 
op Papeete (1200 kilometer ten westnoordwesten van Moruroa) en een lucht-
machtbasis aangelegd op Hao (460 kilometer ten noordnoordwesten van Moru-
roa; zie ook afbeelding). De eerste bovengrondse proef in dit gebied was op 2 juli 
1966; totaal werden er 46 bovengrondse proeven genomen. De zwaarte was de 
explosie van de waterstofbom op 24 augustus 1968; deze had een kracht van 2,6 
megaton. De bovengrondse proeven werden in 1974 beëindigd. Daarna ging het 
testprogramma verder met ondergrondse proeven in hetzelfde gebied; in totaal 
ging het tot januari 1996 om 146 explosies. Het idee is altijd geweest dat de on-
dergrondse proeven geen gevaar voor de omgeving zouden opleveren. De hoge 
temperaturen door de explosie zou het gesteente doen smelten en de radioac-
tieve reactieproducten zouden in de smelt worden opgenomen. Het gesmolten 
materiaal zou afkoelen en het radioactieve materiaal was daarmee geïmmobi-
liseerd. Later onderzoek heeft aangetoond dat dit idee onjuist is. Het gesteente 
waarin de explosies hebben plaatsgevonden, vertoont scheuren. Radioactief 
materiaal kan zo ontsnappen. Vooral het plutonium-239 vormt dan een gevaar. 
Deze isotoop van plutonium is berucht: 1) de halveringstijd, de tijd waarin de 
helft van het materiaal door radioactiviteit is vervallen, bedraagt ruim 24.000 
jaar; en 2) de stralingstoxiciteit is zeer hoog. Vrijkomen van radioactieve pro-
dukten is vooral voor Tureia een gevaar. Het is een atol dat 120 kilometer ten 
noordnoordoosten van Moruroa ligt. Intussen variëren de schattingen over de 
hoeveelheid plutonium-239 die zich in de bodem bevindt, enorm, namelijk van

De start- en landingsbaan van het vliegveld op het atol Hao is kunstig aangelegd op een recht 
stuk van het atol. De baan is ongeveer 3 kilometer lang. De breedte van het atol bedraagt hier 
nergens meer dan 300 meter. De afbeelding is gedraaid; in werkelijkheid loopt de start- en 
landingsbaan in de richting zuidoost noordwest. Foto Google Earth.
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tientallen kilogrammen tot enkele tonnen. Daarnaast zijn er ook grote hoeveel-
heden plutonium-239 in de atollen van Moruroa en Fangataufa aanwezig. Al 
met al iets om nader te onderzoeken.  

Dd

TRANSPORTKOSTEN Een reis met de trein van Utrecht naar Den Helder, 
een afstand van ongeveer 130 kilometer en een reisduur van twee uur, kost € 
19,50. Een overtocht met de boot van Den Helder naar Texel, een afstand van 
acht kilometer en tochtje van 15 minuten, kost voor een voetganger € 2,50. Wie 
met het vliegtuig vanaf Schiphol naar Londen Heatrow gaat betaalt minimaal € 
40 (enkele reis); de reis duurt een uur en de afstand is hemelsbreed 370 kilome-
ter. Wie dezelfde route met de trein gaat, doet er vijf en een half uur over, reist 
een afstand van 450 kilometer en betaalt minimaal € 59. Een econoom kan hier 
misschien iets verstandigs over zeggen, maar ons verbaast het. 

Dd

MAYONAiSE Op de (overigens uitstekende) Zaanse mayonaise van Van Wijn-
gaarden staat ‘Koel en donker bewaren’. Koel kunnen we ons goed voorstellen, 
maar waarom donker? De mayonaise zit immers in een aluminium tube. Daar 
zal toch echt geen licht doorheen komen. We vroegen Van Wijngaarden om uit-
leg, maar kregen van de klantenservice van dit bedrijf, ook na aandringen, geen 
reactie. Dat er overigens op de tube ook staat dat de mayonaise glutenvrij is, 
beschouwen dan maar als een grapje. Veel graan zal er bij de productie van ma-
yonaise toch niet omgaan; ten minste dat hopen we maar. Het is niet de eerste 
verpakking waarbij we ons verbazen over de teksten. Het zou een mooie inven-
tarisatie kunnen opleveren. 

Dd

DE MENS ALS RAADSEL ‘Freiheit ist anstrengend’, zei iemand uit het voor-
malige Oost-Duitsland niet lang na de Duitse eenwording. Specifiek doelde deze 
ongelukkige op het fenomeen dat er (opeens) zo veel viel te kiezen. Nu hoef je 
niet in het voormalige Oost-Duitsland te hebben gewoond om af en toe eens een 
soortgelijke verzuchting te slaken. Maar waarom valt er eigenlijk zo veel te kie-
zen? Eindeloze rijen met theesoorten, jams, koekjes, dat is nog wel een beetje te 
begrijpen. Maar heel wat producten die ogenschijnlijk weinig van elkaar lijken 
te verschillen, vullen de schappen. Ja, verschil in merk en, soms voor de goede 
verstaander, in samenstelling. Wie eens de moeite neemt om in de schappen te 
staren en de aangeboden verscheidenheid mentaal in zich op te nemen, moet 
het toch zwaar te moede worden. Zien we hier een uiting van het doorgeschoten 
consumentisme of kapitalisme? Met minder zouden we ook best toe kunnen. 
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Er moet toch een redelijke tussenweg zijn te vinden tussen de vroegere Oost-
duitse minimaliteit en het overdreven aanbod heden ten dage. Overigens kan 
een stille variant van dit verschijnsel in de supermarkt worden waargenomen. 
Vrouwen staan soms roerloos eindeloos te dubben bij de groenteafdeling. Den-
ken zij na over wat vanavond te eten? Mannen zie je dit zelden doen. Die lopen 
vaak gramstorig met briefjes rond. Zo snel mogelijk afhandelen, lijkt het parool. 
 Of wat te denken van energieleveranciers? Dat is een heel ander cha-
piter, net zoals de ziektekostenverzekeringen of verzekeringen in het alg-
meen. Ook hier is het aanbod uitputtend. Daar moet je echter bijna voor 
gestudeerd hebben om de verschillen te zien of ze te kunnen duiden. Afge-
zien van de prijs dan, want dat zijn verschillen die iedereen wel snapt. Maar 
het probleem begint, als je probeert te begrijpen wat je voor dat geld krijgt. 
 Merkwaardig is dat als er sprake is van een overzichtelijk situatie en er kan 
gekozen worden, dan doen veel mensen dat juist niet. Een fraai voorbeeld vormt 
de Postbank. Ooit een overheidsinstantie met het hoogste aantal rekeninghou-
ders. Er moest worden geprivatiseerd, de overheid zag geen rol meer zichzelf 
als bankier en zo verdween de Postbank voor veel geld in de armen van ING. 
Nu is ING een commercieel bedrijf dus anders van aard dan de overheid. Men 
zou kunnen denken dat rekeningshouders van de Postbank een andere bank 
zouden zoeken die meer het karakter van de oude Postbank had of in ieder 
geval een wat meer socialer gezicht zou hebben. En dergelijke banken zijn er 
in Nederland; nee, we maken geen reclame. Het bleek echter dat maar weinig 
rekeninghouders van de Postbank hun heil ergens zochten. ING speelde ook 
slim in op valse sentimenten door het gebruik van de Postbankleeuw. Welis-
waar in een andere kleur, maar dan wel weer een slim gekozen kleur. Veel ge-
hoord argument om niet over te stappen was: ‘Ik zie zo op tegen het gedoe.’ 
 Er zou aan deze vreemde verschijnselen eens uitgebreid aandacht moeten 
worden besteed. Het zou toch voer voor sociologen moeten zijn. Het lijkt im-
mers wel of mensen vaak maar wat zeggen. 

Dd

VREEMDE NATUUR Hele volksstammen in Nederland zijn dol op de heide. 
Dat is merkwaardig, want heide is, althans in Nederland, in feite grotendeels 
een gedegenereerd soort landschap. Het is ontstaan door overbegrazing door 
schapen. Een ultieme vorm ervan is de zandverstuiving. Het heidelandschap 
vereist bovendien veel onderhoud om het in deze desolate staat te houden. Het 
is ook nuttig om te bedenken dat zonder ingrijpen de hei meestal weer tot bos 
wordt. We hebben het niet over de verschillende typen natte heide die uitzon-
derlijk mooie biotopen kunnen vormen met dopheide en een uitzonderlijke 
flora. Nee, het gaat dan over de vermaledijde droge heide. 
 Nee, dan de landschappen die zijn ontstaan door militaire bezigheden of in-
ternationale conflicten. We doelen hiermee niet op de slagvelden van oorlogen. 
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Integendeel zelfs, het gaat om onberoerde landschappen. Zo vormt de rivier de 
Thaya over een lengte van enkele tientallen kilometers de grens tussen Oosten-
rijk en de Tsjechische republiek en daarvoor tussen Oostenrijk en Tsjechoslo-
wakije. In de tijd van de Koude Oorlog was dit verboden gebied met zeker aan de 
Tsjechische kant een behoorlijke diepte. Het gevolg was dat de natuur zich on-
gestoord kon ontwikkelen en er een bijzonder rijk natuurgebied kon ontstaan. 
Aan de Tsjechische kant vinden we dat tegenwoordig nog terug in de vorm van 
het nationale park Podyjí. De omschrijving ‘Tsjechische Amazone’ is misschien 
wat overdreven, maar dat het mooie natuur betreft is wel zeker.
 Dichter bij huis vinden we het terrein van de voormalige vliegbasis Soester-
berg. Tegenwoordig staat hier het Militair Museum te midden van een uitzon-
derlijk natuurgebied. De militaire vliegbasis was in de Koude Oorlog het do-
mein van Amerikaanse straaljagers (en prins Bernhard). Een verboden gebied 
waar de natuur zich ongestoord kon ontwikkelen, voor zover het de militaire 
activiteiten niet in de weg zat. Tegenwoordig heet het Park Vliegbasis Soester-
berg, groot zo’n 500 hectare. Het is in beheer van het Utrechts Landschap.
 Dit zijn slechts twee voorbeelden van natuur die op vreemde plaatsen heeft 
kunnen ontstaan. Ongetwijfeld zijn er meer van dat soort voorbeelden te vin-
den. Of hieruit is af te leiden dat oorlog en militairen een voedingsbodem vor-
men voor bijzondere natuur gaat misschien wat ver. 

Dd

KWALITEIT [2] {We zijn met dit onderwerp begonnen in Vi NR no 6. Het 
zal echter nooit afkomen. Hieronder het begin van het tweede deel en niet meer 
dan dat} Het is merkwaardig gesteld met kwaliteit. Iedereen heeft het erover, 
maar weet diezelfde iedereen wel waar het over gaat? Men spreekt van hoge of 
grote kwaliteit en (dus?) ook van lage, geringe of slechte kwaliteit, maar waar 
berust dat eigenlijk op? Waar wordt die kwaliteit dan in uitgedrukt? Of welke 
zijn de criteria om de mate van kwaliteit te benoemen? Een vervolg van het zo 
ongelukkig afgebroken artikel in Vi NR no 6. Een van de meest intrigerende 
aspecten van kwaliteit is in welke grootheid het verschijnsel kan worden uit-
gedrukt. Kwaliteit lijkt echter een ongrijpbaar iets: komen we dichterbij dan 
wijkt het terug. Willen we er een getal aan verbinden dan lukt dat niet. In het 
verlengde hiervan kan de vraag worden opgeworpen of er mogelijk een formule 
bestaat waarin kwaliteit jan worden gevat. Zo heeft volgens Wikipedia iemand 
eens het volgende geformuleerd: Q = P x A. Hierin staat Q voor kwaliteit, P voor 
prestatie en A voor acceptatie, maar dan allemaal in het Engels, performace 
respectievelijk acceptance. Quatsch!① 

❶ Hier ziet men weer eens een illustratie van de onvolkomenheid van Wikipedia. Er staat geen 
verwijzing of wat bij. Het is allemaal rijp en groen door elkaar. Ons advies: Wikipedia niet gebrui-
ken tenzij er duidelijk bij staat waar men welke informatievandaan heeft gehaald. 
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COMPLEXiTEiT Het valt soms in gesprekken, artikelen, beschouwingen te 
beluisteren: ‘Onze wereld is complex en is ook steeds complexer geworden’. Een 
raadselachtige opmerking, want waar is dat aan af te meten? En wat is dat pre-
cies: complex? Er zijn veel mensen voor wie de Wet van Pythagoras complex 
is. En er zullen zelfs veel mensen zijn die nog nooit van de Wet van Pythagoras 
hebben gehoord. Is de Wet van Pythagoras daarmee een deel van de ‘complexe 
wereld’? Is de uitdrukking voor de vrije enthalpieverandering (G = H – 
TS) complex? En is het fenomeen vrije enthalpieverandering complex? Of 
neem deze willekeurige zin: ‘Indien een grotere kritische diameter wordt gevon-
den dan de geplande opening dan zal een oplossing moeten worden gezocht in 
de vorm van brugbrekers, trilbodems, lamellenbodems, beluchting, etc.’① Wie 
niet thuis is in dit vakgebied, zal de zin als complex beschouwen. In het alge-
meen zal gelden dat voor wie van een onderwerp niets of weinig afweet, de zaak 
complex is. Het kan dus ook heel wel mogelijk zijn dat degene die de uitspraak 
over de complexe wereld doet, zijn zaakjes niet beheerst, praat over iets waar hij 
geen verstand van heeft. Het is een onderzoek waard. 

❶ Ontleend aan http://sce.be/nl/faq/wat-is-brugvorming.

Dd

ALWEER EEN ENGE ZiEKTE Er was eens een televisieprogramma over ge-
zondheid. Het programma werd uitgezonden door een omroep die zich vooral 
richt op oudere mensen, altijd een dankbare groep. Het onderwerp was hart-
falen, een verschijnsel dat de beoogde doelgroep ongetwijfeld zal hebben aan-
gesproken. Of het nuttig is dat er omroepen zijn die zich richten op speciale 
doelgroepen (geloof 1, geloof 2, geloof 3, ouderen), laten we in het midden. Wat 
opviel was dat er een medicus aan het woord kwam die grote woorden sprak. 
‘Dit moet stoppen!’, zei de man. Hij doelde op het veelvuldig voorkomen van 
hartfalen, vaak met blijvende gevolgen. Daarom: meer onderzoek, meer geld, 
meer aandacht voor deze pestilentie.
 Nu wordt er tegenwoordig veel ‘Dit moet stoppen!’ geroepen. Legio orga-
nisaties die een ziekte vertegenwoordigen, vragen om aandacht en vooral om 
geld om juist die specifieke ziekte aan te pakken. Wie niet roept, wordt over het 
hoofd gezien. Helaas, zien we hier een perverse vorm van het bioscoopprincipe. 
Een toeschouwer op de (goedkope) eerste rij gaat staan om het beter te zien. 
Daarachter gaan ze staan, want... enzovoorts, enzovoorts. Uiteindelijk staat ie-
dereen maar ziet niemand het beter. Het gaat hier om keuzes maken en ieder 
vindt zijn eigen leed het ergst. Daar ligt nu typisch een rol voor de overheid om 
als niet-belanghebbende keuzes te maken. En een feit blijft dat inmiddels toch 
wel duidelijk zou moeten zijn dat iedereen dood gaat. Een onderzoek naar ‘luid 
roepende’ organisaties zou best eens leuk kunnen zijn geweest. 
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OUDE TECHNiEK De film Blow Out van Brian de Palma gaat over een ge-
luidsman die onbedoeld een geluid van een auto-ongeluk opneemt dat later een 
moordzaak blijkt te betreffen. In deze film wordt veel gegoocheld met tape, ge-
luid en film. Wie dergelijk attributen nooit heeft meegemaakt, zal kijkend naar 
de film al snel het spoor bijster raken. Films waarin een telefoon met een rate-
lende draaischijf voorkomt, doen oud aan. Zien we een film waarin een beeld-
scherm voorkomt waarop regel voor regel verschijnt, toont een verouderde 
techniek. In het algemeen kan dus de vraag worden gesteld in hoeverre films 
waarin oude techniek voorkomt, nog begrijpelijk zijn voor mensen die niet met 
die technieken zijn opgegroeid. Al snel doemt dan de vraag op: ‘Wat gebeurt 
daar? Wat is dat?’ Wat we in een film te zien krijgen, moet vertrouwd zijn voor 
de toeschouwer. Als er in de film Ben-Hur die in het begin van onze jaartelling 
speelt, een beetje wordt geroeid (nou ja, het zijn wel galeislaven) dan past dat 
bij de belevingswereld van de toeschouwer. Het speelt zich weliswaar tweedui-
zend jaar geleden af, maar wat roeien is, weet iedereen wel, ook al is het een 
heel groot schip. Het zou aardig zijn om eens te inventariseren in welke films 
techniek voorkomt die geen mens (meer) begrijpt. 

Dd

WiTTE JASSEN Ooit was specifieke kleding een duidelijke aanduiding voor 
de functie van de drager ervan. Postbodes, artsen, politieagenten, magazijnbe-
diendes, analisten en nog wel meer soorten. Langzamerhand is dat grotendeels 
in onbruik geraakt. Vooral de dringende behoefte aan egalitariteit zou daar een 
verklaring voor kunnen zijn. Een verdere verandering kwam met de komst van 
de sportschoen. Weinig mensen die sportschoenen dragen, doen tegenwoordig 
aan sport. Al eerder schreven we over pornoactrices die weinig aan het lijf heb-
ben, maar wel vaak schoenen met hoge hakken dragen, ook tijdens de meer 
intieme scènes. Een beroepsgroep die dapper standhoudt, zijn de medici. Niet 
de huisartsen, want die zijn al lang ‘gewoon’ gekleed om vooral niet autoritair 
voor de patiënt – vaak ook al cliënt genoemd – over te komen, maar wel nog wel 
de specialisten. Nu is dat laatste nog tot daaraantoe, maar merkwaardig is dat 
velen nog een stethoscoop bij zich hebben. Niet meer om de nek maar achteloos 
in een zak van de witte jas gestopt. Toch gaat er een zekere dreiging van uit alsof 
je elk moment medegedeeld kan worden: ‘Even naar de longen luisteren.’ Wel-
ke beroepsgroepen zouden de bedrijfskleding nog in ere houden? Aha! Piloten, 
stewardessen natuurlijk. Maar wie nog meer? 

Dd

SPECiALiST Nu we het net toch over witte jassen hadden dan ook maar met-
een over het woord specialist. Als tegen iemand zegt: ‘Ik ben bij de specialist ge-
weest’ dan weet iedereen dat het om een arts gaat. Dat is een voorrecht, want bij 
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andere specialisten moet erbij gezegd worden welke soort het is: ICT-specialist, 
informatiespecialist, enzovoorts. Nu zou men kunnen tegenwerpen dat dat ook 
moet bij de arts-specialist. Zeker, vaak helpt dat ter verduidelijking: specialist 
longziekten, specialist oncologie, enzovoorts. Feit blijft dat het woord ‘specia-
list’ onmiddellijk het beeld van een arts oproept. 

Dd

RELiGiE De Volkskrant publiceerde in oktober 2017 een artikel over geloof in 
Nederland onder de titel '500 jaar Reformatie in Nederland’. Daarin werd in 
kort bestek de geschiedenis van de katholieke en protestante kerken in Neder-
land geschetst. In een fraai stroomdiagram komen in die 500 jaar zo’n 25 soor-
ten geloof voorbij die uitendelijk door fusies, afsplitsingen, ombenoemingen en 
dergelijk resulteren in 13 geloofsoorten op dit moment. De meeste aanhangers 
heeft de Rooms-Katholieke Kerk (3,8 miljoen); het minste aantal aanhangers 
heeft de Vrije Evangelische Gemeente met 4.200 deelnemers. Van de 13 geloven 
zijn er zeven (7) die zich in enigerlei vorm als gereformeerd betitelen of be-
schouwen. [Wat natuurlijk ook wel iets zegt] Nu is wat hiervoor is geschetst nog 
maar het topje van de ijsberg, want er zijn naast rooms-katholiek en protestant 
natuurlijk nog veel meer geloven. Een mooi onderzoeksproject. 

Dd

STATiSTiEK Wie op de middelbare school goed heeft opgelet, kan zich mis-
schien nog het getal of constante van Avogadro herinneren. Een astronomisch 
getal ter grootte van 6,0220.1023 of voluit 602200000000000000000000. 
Waar het voor staat, gaan we niet uitleggen, want daar gaat het in dit stukje niet 
om. Met een beetje basisbegrip van scheikunde is het een fluitje van een cent om 
met het getal van Avogadro dan uit te rekenen dat bijvoorbeeld in een liter water 
zo ongeveer 3,3.1025 watermoleculen aanwezig zijn. Dat zijn er heel veel en dat 
is prettig als we eigenschappen van de stof water willen onderzoeken. En wat is 
nu een litertje water? Onderzoekers in de alfawetenschappen onderzoeken on-
der andere het gedrag van mensen. Stel je voor dat 3,3.1025 mensen zou hebben 
om te onderzoeken, zouden alfawetenschappers dan statistisch betrouwbaarder 
onderzoeksresultaten afleveren? Vast wel, maar voorlopig moeten we het doen 
met een aantal van 7,7.109 mensen en dat is wel heel veel minder. De bevolking 
is nog groeiende maar iets in de orde van 1025 zal het toch echt niet worden. 
Zou dit een gedeeltelijke verklaring voor de slechte prestaties van de alfaweten-
schappen kunnen zijn? Heeft iemand daar wel eens over nagedacht? Nu is daar 
natuurlijk het een en ander op af te dingen, want een mens is wel wat anders 
en wel wat ingewikkelder dan een watermolecuul. Maar toch, de aantallen om 
fatsoenlijke statistiek te bedrijven zullen nooit worden gehaald. 



15

ACHT GLAZEN PER DAG Water dan wel te verstaan. Je hoort er niet zo 
veel meer over; ook de mensen die opzichting met flessen zeulen zijn schaarser 
geworden. Het is ook allemaal onzin, want wie een beetje nomaal eet, krijgt 
daarmee voldoende water binnen. Er is zelfs al lang aangetoond dat het onzin 
is. Zie het artikel van Heinz Valtin in het American Journal of Physiology onder 
de titel Drink at least eight glasses of water a day. Really? Is there scientific 
evidence for “8 × 8”?.① Maar de vraag blijft wie ooit dit idee heeft gelanceerd. 
Valtin doet wel suggesties, maar zekerheid is er niet. Mooi werk om eens uit te 
zoeken. Ook interessant is om na te gaan hoe en waarom de acht glazen per dag 
zo populair hebben kunnen worden.
 Eigenlijk zijn het net zulke onuitroeibare misverstanden als ‘we gebruiken 
maar 10% van onze hersens’, ‘haar en nagels groeien nog door na de dood’, ‘met 
lezen bij weinig licht verpest je je ogen’, ‘door scheren groeit je haar harder en 
wordt het grover’ en ‘vaccineren leidt tot autisme’. Dat zou best een leuk artikel 
kunnen zijn geweest, hoewel misschien schokkend voor sommige van onze le-
zers. 

❶ American Journal of Physiology, volume 283 deel 5, 2002. Het artikel is gratis te downloaden. 
De snelste manier is via de doi: https://doi.org/10.1152/ajpregu.00365.2002.

Dd

KUDDEGEDRAG Wie herinnert zich nog de 
kaarsjes in een leuke zevendelige standaard voor 
het raam? Ooit eerst te koop bij Blokker, later 
ook bij andere verkopers van ‘leuke dingen’ voor 
de mensen. Het was een rage. Heel veel mensen 
wilden zoiets ook in de vensterbank hebben staan, 
konden niet zonder. Tot kort daarvoor hadden ze 
nog nooit van zo’n ding gehoord, waren ze zonder 
heel gelukkig, maar opeens moesten en zouden ze 
er een hebben. Dan blijken mensen zich plotse-
ling als kinderen te gedragen: ik wil ook, wat zij 
hebben. Je kunt nu voor een luttel bedrag op een 
rommelmerkt albums vol met flippo’s kopen. Wie 
weet nog wat dat is: flippo's? We zijn al lang tien-
tallen rages voor kinderen verder. En zo gaat het 
ook met volwassenen. Omafietsen, veelal slecht 
van kwaliteit, binnen korte tijd roestig, fietsen met 
een kratje voorop, lastig sturen en een ergernis in 
de fietsenstalling. We waren van plan om eens te 
inventariseren hoeveel van soort golven voor groot 
én klein we de afgelopen jaren hebben gehad. 
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ETNISCH PROFILEREN Ja, dat wordt als een plaag gezien en is hedenten-
dage niet meer politiek correct. Toch is daar wel iets op af te dingen. De meeste 
mensen voelen zich toch het meest vertrouwd tussen soortgenoten, dat wil zeg-
gen tussen mensen die er net zo uit zien. Daar kun je wel boos over worden, 
maar dat is een simpel gevolg van socialisatie. Dat er vervolgens mensen zijn 
die daar verkeerde ideeën aan ontlenen, is dan weer een andere kwestie. Hoe 
dat nu zit met dat etnisch profileren deden we een simpele test, niet represen-
tatief, maar daar was het ook niet om begonnen. Het ging ons om een indicatie 
van aantallen. Een vrijwilliger uit onze redactie liep van de ene kant van de 
stationshal van Utrecht Centraal naar de andere kant en weer terug. Dat is een 
afstand van ruim 200 meter. Anderen van de reactie telden op deze afstand 
het aantal mensen dat ons proefkonijn op een afstand van vijf meter of minder 
tegen kwam. Dat waren 1083 individuen. Dit betekent natuurlijk niet dat ons 
proefkonijn die allemaal bewust heeft waargenomen. Het geeft echter wel een 
indruk van het grote aantal vluchtige ontmoetingen dat een mens in een drukke 
omgeving kan tegenkomen. De waarneming van al die voorbijgaande personen 
gebeurt grotendeels onbewust. Waarom zou je het ook onthouden? Binnen de 
kortste keren zou het hoofd overbelast zijn. Niettemin dient een dergelijk ge-
drag een doel, namelijk detecteren van mogelijke vijanden. Wie zich ervan be-
wust is dat het zo werkt, moet er eens op letten. Het gebeurt gewoon. Een mens 
moet heel veel moeite doen om zich niet zo te gedragen. 

Dd

NADENKEN Er bestaat zoiets als Antigrippine®, 
een middel dat volgens de bijsluiter wordt gebruikt 
bij ‘koorts en pijn bij griep en verkoudheid, spierpijn, 
hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, menstruatiepijn, 
koorts en pijn na vaccinatie’. Het wordt gefabriceerd 
door Famar Italia S.p.A. in Italië en in Nederland 
door Omega Pharma Nederland B.V. op de markt gebracht. Het is een mid-
del zoals er zo veel zijn, maar de naam is natuurlijk slim bedacht. Het dwingt 
onwillekeurig de gedachten. Het wordt onder andere aangeboden in de vorm 
van tabletten. Een tablet bevat 250 mg paracetamol, 25 mg coffeïne en 25 mg 
vitamine C. Een verpakking van 20 stuks kost bij een bekende landelijke keten 
€ 3,95, laten we het afronden op € 0,20 per tablet. Een futiel bedrag natuurlijk.
 Antigrippine® is echter een onnodig, ja zelfs een overbodig product. De cof-
feïne kan ook worden verkregen door koffie te drinken als we dan ze zo nodig 
coffeïne willen hebben, maar eigenlijk is het in de situatie waarvoor het is be-
dacht, nutteloos. De vitamine C heeft geen enkele functie op het moment dat 
iemand ziek is of griep heeft. Resteert dus alleen de paracetamol. Bij dezelfde 
keten kan paracetamol worden aangeschaft voor € 0,99 per 50 stuks, laten we 
het afronden op € 0,02 per tablet. Een minuscuul bedrag. En dat niet alleen: 
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ook de hoeveelheid paracetamol is een factor twee meer. Dat betekent dus dat 
de paracetamol in de vorm van Antigrippine® 20 keer duurder is dan de recht-
toe rechtaan variant.
 Natuurlijk het gaat allemaal nergens over; het is een centenkwestie. Maar 
men kan zich in alle redelijkheid afvragen wat iemand met eenvoudig te verkrij-
gen kennis (=kijken op de verpakking) en simpel rekenwerk (=zonder reken-
machine) er toch toe brengt om Antigrippine® (lees: opgeleukte paracetamol) 
te kopen.. Er zijn legio andere voorbeelden van zelfmedicatie te bedenken waar 
dezelfde onzin speelt. Voor een inventarisatie zou waarschijnlijk zelf een geheel 
nummer van Vi niet volstaan. 

Dd

DiERENTUiN Nederland is een soort dierentuin met pretparkfaciliteiten ge-
worden. Eerst: hoezo een dierentuin? Er is in Nederland geen natuurlijke ha-
bitat meer te vinden. In de een of andere vorm zijn het allemaal cultuurland-
schappen waar plant en dier zo goed en zo kwaad als het gaat een onderkomen 
zoeken. Maar de hei dan? De hei is ook al een cultuurlandschap, ontstaan door 
overbegrazing met schapen. Dat er mensen zijn die het mooi vinden, is een an-
dere zaak. Maar de duinen dan? De duinen zijn eerst als zeewering ingericht, 
ook nog eens deels beplant met vliegdennen, daarna als waterwingebied geëx-
ploiteerd. Dat er nu kleine delen van de duinen ‘aan de natuur worden terug-
gegeven’ wil nog niet zeggen dat we een natuurlijk systeem terugkrijgen. En 
zoals in Vi NR no 8 al betoogd, gaat het in Nederland in zijn algemeenheid om 
postzegelnatuur. Maar de Hoge Veluwe dan? Een desolaat landschap met hei en 
dennen. Dat we van weidse landschappen kunnen genieten, zie sommige stran-
den, zie grote watervlaktes, betekent nog niet dat ze ongestoord zijn. Nee, er is 
geen landschap in Nederland te vinden dat niet door mensenhand is verstoord 
of waar de mens op dit moment niet met verstorende activiteiten bezig is. Her 
en der lopen er dan nog dieren rond, zijn er nog planten te vinden. Daarom dus 
een dierentuin: wat hier, wat daar en dan op naar de volgende attractie.
 Dan: hoezo pretparkfaciliteiten? Veel ‘natuur’ in Nederland is opzettelijk 
multifunctioneel, want zo bedoeld of zelfs zo ingericht. De mens moet er niet 
alleen kunnen lopen, ook de hond moet er kunnen worden uitgelaten, paardrij-
den moet ook kunnen en, niet te vergeten, ook met de crossfiets moet men er 
terecht kunnen. Het zou ook fijn zijn als er zo af en toe ook een uitspanning zou 
zijn, voor de kinderen natuurlijk. Dus multifunctioneel, overigens al net zo’n 
verschrikkelijk woord als multitasking.
 Wie waagt zich eens aan een inventarisatie van de ‘natuur’ in Nederland van-
uit het hierboven geschetste perspectief? Wat kan men er allemaal doen? Zijn 
er activiteiten voor de kinderen, liefst interactief? Hoeveel uitspanningen zijn er 
en op welke afstand liggen ze van elkaar? Wat serveert men er? Ook pannenkoe-
ken? Dankbaar werk om dit eens uit te zoeken. 
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FiUME Een lang vergeten naam, maar het is hetzelfde als 
Rijeka, de Kroatische havenstad. Een stad met een lange 
en roerige geschiedenis. Ooit was Fiume de havenstad van 
Hongarije, toen Hongarije nog deel uitmaakte van Oost-
nerijk-Hongarije, de Dubbelmonarchie uit de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw. Een van de vele bij-
zondere episodes van Fiume is de Reggenza Italiana del 
Carnaro, zoiets als het Italiaans Regentschap Carnaro. Het 
was een ministaat die na de Eerste wereldoorlog op 12 sep-
tember 1919 werd uitgeroepen door de Italiaanse dichter 
Gabriele d'Annunzio (zie rechts). Deze man hing fascisti-
sche ideeën aan, beschouwde zichzelf als een dictator en 
droeg de naam Il Duce, de leider. Hij hing het credo ‘Hic 
manebimus optime’ aan, wat zoiets betekent als ‘Het is 
hier een prima plaats om te blijven’. Het drukte de intentie 
uit om een positie te behouden, zelfs als de omstandighe-
den nadelig lijken Het land werd door niemand erkend, 
maar had wel een eigen grondwet, op fascistische basis, 
en gaf ook eigen postzegels uit (zie rechts). Het avontuur 
was geen lang leven beschoren; in december 1920 werd de 
regering van de ministaat verdreven door een bombarde-
ment van de Italiaanse marine. In 1924 kwam het gebied bij Italië.
  Overigens valt over het niet veel noordelijker gelegen Triëst ook het nodige 
te vertellen. Eveneens een gebied met een roerige geschiedenis en vele malen 
twistappel in internationale conflicten. En in de nabijheid dan ook nog de ha-
venstad Pula op het schiereiland Istrië. Het was in de Dubbelmonarchie de ha-
venstad van de Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine.
 Al met al een gebied waar veel over te vertellen zou zijn geweest. Of zelfs al-
leen al over de merkwaardige postzegelgeschiedenis in dit deel van de wereld. 
een geschiedenis die bovendien geplaveid is met vervalsingen. 

Dd

DiSCUTABEL Er zijn weermannen, vrouwen, veelal gediplomeerde meteoro-
logen, die bij de presentatie van de weersverwachting vol overtuiging over de 
IJsheiligen spreken. Zo zijn er ook wetenschappers in de exacte vakken die in 
een god geloven. Wie over dit laatste meer weer lezen, vindt in Wat een onzin! 
met als ondertitel Wetenschap en het paranormale van Herman de Regt en 
Hans Dooremalen (Boom, 2008) interessante beschouwingen. Zeker, de hier 
gegeven zijn leuke voorbeelden die het goed doen op verjaardagsfeestjes, ware 
het niet dat met name de weermannen/vrouwen een groot publiek hebben.
 De IJsheiligen vallen op 11 tot en met 15 mei. In het publieke domein heet 
het dat dit laatste dagen in het jaar zijn waarop nog nachtvorst voorkomt. Voor 
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de (gelovige) tuinliefhebbers is dit een belangrijke datum. Nu is er geen rede-
lijke verklaring te bedenken dat er juist na deze data geen nachtvorst meer zou 
optreden. De kans op nachtvorst neemt in de loop van het voorjaar steeds meer 
af, maar sporadisch kan zelfs in juni nog nachtvorst voorkomen. Een professio-
neel meteoroloog moet zich dus verre houden van dit soort absolute uitspraken. 
Het ware nog beter als hij of zij helemaal zijn mond houdt over de IJsheiligen, 
tenzij dat het is om de onzin ervan te beklemtonen. Het lijkt ons verstandig als 
de weermannen en -vrouwen eens nauwlettend worden gevolgd op het doen van 
onzinnige uitspraken. Ook de uitdrukking ‘Morgenrood, water in de sloot’ bij 
een uitleg waarom het in de ochtend droog was en later op de dag ging regenen. 
Laten ze zich bij de weervoorspelling houden, want dat is al moeilijk genoeg. 

Dd

BEVEiLiGiNG De wereld is geobsedeerd door veiligheid. Het lijkt wel of men-
sen steeds minder bereid zijn om ook nog maar enig risico te lopen. Alles moet 
worden gecontroleerd, onzekerheid uitgebannen, dat is wat veel mensen willen. 
Het gaat dan ook niet aan om vervolgens te mopperen over bureaucratie. Een 
interessante loot aan de immer groeiende veiligheidsboom is de bewakingsca-
mera. Nee, niet op straat, maar in winkels. Winkels die beveiligingsamera's ge-
bruiken, zijn verplicht om dit aan de buitenzijde van de winkel aan te geven. In 
hoeverre dat ook werkelijk gebeurt, hebben wij niet grondig onderzocht. Wel is 
het ons opgevallen dat je het moet weten om het te zien. De melding is nogal 
eens op een onwaarschijnlijke plaats, bijvoorbeeld erg laag, aangebracht om 
überhaupt op te vallen. Leuk voor een onderzoekje. 

Dd

SPRiNKHANEN De wereld wordt overspoeld door sprinkhanen. Waar men 
ook komt: Parijs, Praag, Berlijn, Oxford, Barcelona, Athene, Krakow, Amster-
dam, Florence, Rome, Venetië om maar eens wat plaatsen te noemen, ja zelfs 
in Giethoorn is het al lang niet meer veilig toeven. Wat doen al die mensen 
daar? Wat willen ze? Wat zoeken ze? Het zal niet lang meer duren of die steden 
zien er allemaal hetzelfde uit met filialen van McDonalds, KFC, Subways en hoe 
die megalomane ketens allemaal mogen heten. En dan hebben we de Nutel-
labars waar inwoners van Amsterdam zo over klagen, nog niet eens genoemd. 
Allemaal wel zo vertrouwd voor al die toeristen; overal hetzelfde aanbod, geen 
gedoe met enge locale producten. Zoals veel Nederlandse binnensteden er in-
middels hetzelfde uitzien, zo zal ook gaan met de grote, dichtbezochte steden: 
alles hetzelfde. Alleen voor wie het weet, is er achter de façades nog iets authen-
tieks te vinden. Dat zou allemaal niet zo erg zijn als er niet tegelijkertijd nog iets 
anders zou gebeuren. Iedereen wil voor het bezoek aan de McDonalds, etc. toch 
nog wel even die kerk of dat museum zien, ‘Nu we toch hier zijn’. Daarbij wor-
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den de mensen lastig gevallen door zwermen prullariaverkopers die niet zijn 
weg te slaan. Nee, de meeste toeristen zijn sprinkhanen; ze vernielen alles en 
laten een desolate toestand achter.
 Maar dat is niet alles. Ook fotograferende lieden zorgen voor overlast. Zo 
zijn er mensen met een fotocamera die in alle vroegte op Texel weilanden door-
kruisen om op een illegale manier bij de kolonies van de grote stern te kunnen 
komen. Gevolg: verstoring van de kolonie, onrust. De vogelwachten ter plekke 
klagen er steen en been over, want het zijn geen incidenten meer. Nog een voor-
beeld in deze categorie vonden we in het artikel ‘Enige leefgebied donker pim-
pernelblauwtje vertrapt’ bij Nature Today. De titel geeft al een hint. Het gaat 
hier om mensen die graag het donker pimpernelblauwtje willen fotograferen. 
Nu gaat het om een zeldzame vlindersoort die, volgens Nature Today, alleen in 
een klein stukje berm langs een provinciale weg bij Posterholt in Limburg voor-
komt. Het wordt in het artikel allemaal netjes uitgelegd, waarom het fout gaat. 
De mensen met fototoestel hebben daar blijkbaar geen weet van. Een merk-
waardige manier om uit te sterven. En in de grote drukbezochte steden moet 
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iedereen op de foto, met zichzelf wel te verstaan. Ooit begonnen we op onze 
website een rubriek over dit fenomeen onder de titel ‘I was there’. Daar zijn we 
snel weer mee gestopt, want het was niet bij te houden. Mensen willen met van 
alles en nog wat op de foto, maar in ieder geval altijd met zichzelf. Het laat maar 
weer eens zien dat niet alle vooruitgang (iedereen overal betaalbaar heen vlie-
gen; iedereen een prestigieuze spiegelreflexcamera) ook verbetering inhoudt. 
Het zou een leuk onderwerp zijn geweest om eens verder uit te diepen. 

Dd
WAAR VOOR JE GELD Krijg je wel waar je recht op hebt? Een gedachte die 
bij veel Nederlanders speelt, gierig als vele inwoners van dit land zijn. En dan 
ook natuurlijk: liever goedkoop dan goed. Bij legpuzzels zit het net wat anders 
in elkaar. Goedkope puzzels zijn te dun, stukjes breken of buigen zo maar om 
en dan hebben we het nog niet eens over de pasvorm. Past het nu wel of niet? 
Helemaal rampzalig zijn de puzzels waarbij meerdere stukjes in elkaar lijken te 
passen. Dat is dan dat. Maar als een puzzel wordt aangeprezen met ‘1500 stuk-
jes’, krijg je dan ook 1500 stukjes? Laten we een voorbeeld nemen. De puzzel 
van Ravensburger no 163588 telt 1500 stukjes. [Ieder ander voorbeeld was ook 
goed geweest] Op de doos staat ook 50 × 80 centimeter, dat is een verhouding 
van 5:8=0,625. Ontleden we 1500 in factoren dan wordt dan 22 × 3 × 53. Hoe 
ook wordt geprobeerd om hieruit de combineren, de verhouding van 5:8 wil 
niet te voorschijn komen. Nu kan men tegenwerpen dat niet alle stukjes de-
zelfde lengte en breedte hebben. Geen wonder dus dat het niet werkt. Kan zijn, 
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maar in eerste benadering is het zeker geen absurde aanname. Bijvoorbeeld in 
de breedte 2 × 5 × 5 = 50 en in de lengte dan 2 × 3 × 5 = 30 met een verhouding 
0,6 komt er nog het dichtst bij. Van hieruit geredeneerd zou de breedte net iets 
minder moeten zijn en de lengte wat meer: 31 × 49 = 0,632653. Conclusie: of de 
puzzel telt geen 1500 stukjes, de puzzel meet niet precies 50 × 80 centimeters 
of de stukjes zijn toch ongelijk (0f geen van drieën klopt niet, kan natuurlijk ook 
nog). Op de doos staat ook een Engelse maat, namelijk de afmeting in inch. Dit 
wordt echter voorafgegaan door ‘approx.’, wat weer suggereert dat de maat van 
50 × 80 klopt. Het is dus een rommeltje. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de 
puzzel 31 × 49 stukjes is en dus totaal uit 1519 stukjes   bestaat. Wie het zeker wil 
weten, moet de puzzel gaan leggen. 

Dd

ECONOMIE Is economie een wetenschap? Dat vroeg de redactie zich ooit af. 
Het kenmerk van echte wetenschap is dat het verschijnselen verklaart, voorziet 
van een theoretisch kader en op basis van dat laatste uitspraken kan doen over 
de toekomst. Daar voldoet economie niet goed aan. Een veel gehoorde verkla-
ring is dat economie er ‘nog niet’ goed aan voldoet, met andere woorden: het is 
een kwestie van tijd. Waar is het wachten dan op? Het gedrag van de mens blijkt 
niet of niet goed in economische modellen te zijn geparameteriseerd. Daarmee 
bevindt de economie zich dan in goed gezelschap van andere vakken, namelijk 
de sociale wetenschappen. Het zou eens waard zijn om te onderzoeken. 

Dd

GEEN NIEUWS In september 2018 verscheen een merkwaardig bericht in 
de media. Een meisje dat op vakantie was in Egypte, was ‘opeens’ bevallen van 
een kind. Het meisje in kwestie, de 18-jarige Britt van Baarlen, wist niet dat 
ze zwanger was. Zij kreeg last van buikkrampen en diarree. De moeder wist 
het volgende te melden: Ze dacht toen nog dat ze iets verkeerds had gegeten.’ 
En: ‘Maar op de wc voelde ze ineens een hoofdje. Het kindje was er binnen 
een paar minuten. Na de bevalling begon de baby meteen te huilen en zijn 
kleur was goed, dus dat was een goed teken.’ Britt knipte naar eigen zeggen 
zelf de navelstreng door met een nagelschaartje. Het programma Hart van 
Nederland kwam met het woord ‘verrasbaby’ voor de jonge spruit. Maar waar 
kwam dat kind dan vandaan? Opnieuw de moeder: ‘Ze heeft deze jongen op 
een feest ontmoet en daarna geen contact meer gehad. Ze weet niet wie het is. 
Maar misschien meldt hij zich als hij dit leest.’ Over ‘deze jongen’ hebben we 
niets meer gehoord. Zou die jongen dan ook niet meer weten dat hij met Britt 
gemeenschap heeft gehad? Dat wordt dan wel een onoverzichtelijke wereld. 
Wel waren er allerhande mannen die met de zaak niets van doen hadden en die 
zich spontaan aanboden om voor moeder én kind te zorgen. En ja, zwanger zijn 
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zonder het te merken, komt sporadisch voor. Verder tasten we in het duister. 
Is Britt inmiddels in Nederland? Is de vader alsnog opgedoken? Waar is Britt 
nu? Is Britt met een van haar anonieme aanbidders getrouwd? Dat is natuurlijk 
allemaal geen spannend nieuws meer dus horen we daar ook niets over. Dat lijkt 
ons wel iets voor de Privé, Story of Weekend. 

Boven Britt van Baarlen en haar zoon Yassin niet lang na de geboorte van het kind. Waarom 
de zoon juist deze naam heeft gekregen, vermeldden de media niet. We hadden het graag 
geweten, want de naam betekent ‘profeet.’
Onder De jonge spruit met haastig aangeschafte kleding. Daarnaast de moeder die het bed al 
heeft kunnen verlaten met haar kind, daarachter haar moeder. Op de achtergrond zien we nog 
een paar koffers staan. Alle foto's: familie Van Baarlen.
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