o:
:o
:§
-o

dezemaand
p.86
Q,eÍwiomarvan: aMercuLamsiigvan het
laar2004 aBÍuia Pub eksprijs2005 aArc
lildschritvài hetlaaÍ2005 a G aen GiÍíoeo
2006 4 Mercr Hoold€dacteuÍvan het.laar 2007
a Ds Tege Ialenlprils2003 a M curTlds.hrlit

septembeÍ 2012,,aarganÉ 9

Vrouw beroofd
Aan het begin van mijn carÍièÍc was
ik een tijdje politieverslaggevcr bij
de Hangsthe Courant. Het wa\ 1984.
er was nog geen

/,"

intcrncl,jeging

Stoere spieren

Hoe word je sterk zander
anabole steÍaiden? - p. 62
Nico: 'Vrouw van tas beroofd.
wij: Hoe oud?'
Nico: 83...'
Wijr'GewoDd?

.

.

Nico:'Nee.'

Wiji Laat

maar zi11cn dan.'
Nico: Aanrijdins mc1 lclscl.'

wijrJal'
Als je je infomatie hàd, dookje de
perskamer in en bcldcjcjc tckí
door, woord voor soord. inclusief
leestekens. aan een likdame. Kon
niet anders. De kratu slooteen half
uur làleÍ cn polilieberichten hoorden
bij de mces! gelezcn stukjes.
Erwas ook moord en doodslag.
lk mocht één keer mee een wonnrg
in waar ienand dood in een plas
bloed las. Sporcnonderzoek was niet
nodig. de man had zelf een spoor
achlergelalen. Dat liep de deur ui!.
de hoek om naar de woning van zijn
ex. Daar had hii een slazeD deur
kapotgeslagen en zichzelf met zijn
dronkcn kop dusdanig verwond dar
hrjdoodbloeddo op weg naar huls.
Her was de tiid van vnrgerafdrukken
en haÍen. Veel CSI-werk kwam er
tocn nog niet aan te pas. Er zijn vast
mcnscn zijn die terugverlangen naar
die lijd.Ik lind de gedachte geÍuststcllend dàt de onderzoeksmethoden
inmiddcls zodanig zijn verbeterd
dat ook oudc, vÍitwel dodezaken
nog kunnen wordcn opgelost. Eris
namelijk altijd wel icnrànd dic daaÍ

----''l|l'*
VSUEEL

10

MASTERCLASS

38

Verlichte wereld

's nachts Eaed zten hoe een stad in ell,aar ztt,
MISDAAD

V!EDING/ CUftI-]R

14 ïoch

Nee,

aadelicht. Vanuit de tumte

kun

le

42

tegen de lamp

Smakeliik eten

larcn ÉeleÍien kanden ze de dadet nietvinden. llaat net
nieuwe technieken Ran het coldcasetean van de politie

Cavia

ouie nisdaden tnch noé opheldercn.

ARCN]TECiUUR

28

net een karsle

44

AUTO

af salatle

nietenlan2

lnstappen en wegwezen

Ap ditvfiegvetd kont hetvlieEtuig naar de passag,ers roe.

Gas los!
E
k notot

Kun ie btandstaí besparcn en tach snel ztin? Wel als

ap njd schakell. ie banden EaeÍl oppanpï

en

CULTUl]R

48

Mmm... menserulees

Kannibalisne is tegenwaodig nlet erE populait neet.
Waarcfi niet? Haevaedzaan is nensenv/ees eigen/i/[?

belanebiiheeft.
Ihomas HendÍiks, hooÍdÈdactèur
@thquest

Gampagnekoning

Hae naak te van een onbeholpen wetenschapper neï
een bril de prcnietvan Nedenand? )ack de Vries legl utt

AaÍledonkeÍ?

3Í!

Hogere Íileerkunde

2 onderzoekers antleÍlen een'rvalvrs van 50 ton. Quest

MENS & LICNAAM

62

Sterkte!

6 trucs voor sp,e@ a/s kabels e,l batten als banen.

4

6Eloe,rolrl

Hehben?
Dit kJokje kent
averal de juste tijd

Krckante cavia
Wat vooÍ smakeliíke snacks eet
men elders? p. 42
VSUEN

68

MENS & LICNAAM

86

Politiek plahverlr

Awleeft

de ven<hzinlspostet ïwittet en Facebaok? Dlt
jaat nog wel- nA iaat panieke aífrches op een nj.

Verlospop

aisal en \efloskundigen een lastige
bevalfiné oefenen op een rcbot die kn adenen, plassen

lezerspost & ColoÍoÍ
Nort
Vraag & ÀtllwooÍd

6

GESCHIEDFNIS

Focll§

3, 110

lOO

Volgéíde maand

t2L

Uiismijter

L22

Sintls kott kunnen

GEOTOG E

74

Steentiid

Als le lanÉ Éenoegwacht, kan een

boan steen woden.

PSYCHOLOGE

76

Zeg eens nee

Waatarn ve$tandiee nensen dwars en opstandtÉ

zik.

GESCHI:DENS

8O
j0

Jouw erÍ, miin erf

Egenwljze Gaoise boercn Wbeefuen eeuienlatÉ hun
land E beschemen. Wie waren deD efigaoie§?

Rrzie om niets

kat Édeden wchten AqenÍijnen en &itten on de
koude en kle Falklandeihden. Waaun eigenw?

§I

ARCHITECTLJUR

1O4

Eyecatcher

OnlangsweÍldent wbow van fihinstituut EyE
geopend. Een kijl,je achter de schemenvan dÍt rcre
gebouw
NATUUR/ MENS & LICHAAM

NUIMTEVAAR]

84

35 iaar Voyagpl

Hoe ziet de gr"J§ van ons zonnestelsd eruit?

106

Per{ígoed

Sornni* pknten bevatien nedicijnen
ziek9rL 5 levensreddeg uit de tuin-

teÉen setiatze

20,92

s

nnrmrannrmvr

ZONE/
HebbedÍrgen
Boeken
GedtÍ&seruice
QuestJl

lr:2

P',z],€tr

120

Il6

[8

t19

fcEFglzotzl
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vragen, suggesnes oI

opme

ngen / zo bererl( le ons:

g@@mÍt

Redactle Quest, Gehoury St€ds, DalsteindÍoof E2.92, 1112 XC oiBmen

r

wwí.qrc.t.nl

vemeldje

a

@qroslr€dastls

we*zane stof

in zitten, of julst teveel.
Eén Éran nootnuskaat is

I

lk heb een vÍaag over

het artikel'HuÍs-tuin-en-

keukenstutÍ' in olest van
juli2012. Daa n staat dat

je aleen mlldet p kunt
krijgen van één gÍam noot'
muskaat. ll4ijn vÍaag is dan:
waarom woÍd ik nooit high
van nootmuskaat op mijn
boontjes? lk doe er name-

lijkzekeí meer dan één
gÍam 0p,

TlmSchoën
Het kan alat je niets

fierkt
wn nooïnuskaat op je etfn,
want zoals in fieet nàtuutlijke 'drugs' konen de we*zane stoÍfen et niet akijd in
even $ote mate in voot Dat
naakt het ook zo iskant om
ermee te
ínentercn: et

we

6Elnr/roi,

volÉens het Tlnbos lnstï
tuut alooréaans Éoed vou
een licht Íoesje. Dat weEn
zij uít verhalen van expennentercnde jonqercn. Die
slikken de nootnusrÉat
puut of ze doen het in de
cola. DaaÍcloot is de we*int)
bij hen nisschien heftiéet
dan wanneet jii het ow je
eten ÉooiL Het is sowieso
slifi om rustié aan te doen
met noottlluskaaL want
vanaf 2,5 $am (een halve
noot, onéeveeÍ) schijnt het
ècht éiftiéte zijn, aldus het
$ ote sn a rtd ruÉ- on d e tzoe k
van het RIVM. En teveel is
vast oo| niet lel,ker op cle
boort/'es,

rsdactlo@qrest.nl

volgens mijdus niet nieuw

dacht. Maat toch, zo veel

ofuniek.

slaappillen nenen dat je

Nlck DeÍnhk, Enschede

eraan ove iidí Eetuiét in
elk Eeval niet echt van een
éezonde levensstijl.

llml Hendrix

r

lnhetjulinummerstaat

ln Quest van julistaat
een reportage over zuinige
vrachtwagens ('Tune die
truck!'). DaaÍin staat ook
een stuk oveÍ de Blueliner,
een vrachtwaÉenontwerc
dat niet is gebaseed op
bestaande trucks, maaÍ dat
helemaal Írom sdatci is
opgebouwd. Maar die truck
lirkt best veelop de tÍuck
van de ZwitseÍse desiíner
Luigi Colani. De BluelineÍ is

ZandmaÍathon

I

IVet plezieÍ lezen wlj
Quest in FrankÍiik. ln het

dat Jimi HendÍx overleed
aan de drugs die hem waaÍschijnlijk bij het vinden van
muzikale inspiÍatie hielpen
('Evolutie, de musical'). IJit

julinummeÍ staat in het

autopsie bleek dat Hendrix
helemaal geen herclhe, lsd
of cmck had gebruikt. De

stÍjd

gita sthadteveelslaappillen geslikt. VeÍmoedelijk
kwam dit doodat de Europese slaappillen meer werkzame stof bevatten dan de
AmeÍkaanse, Dus het was
niet eens zijn bedoeling.
Auke de Boèr,

VrachtwEgen

I

r

ryuw.facebool.com/QuestBHlntainment

naam en woonplaais. De redactie heefther rocht om brielen te ÍedigeÍen of in te koten.

kan veiniÉ

Thulsdrugs

I

Xalttlla, Finland
hebt éelijlt )ini Hendnx
is niet door een overtusis
hercine of cocaïne aan

le

ijn

einde gekonen. Een cocktail
van tanken slaappillen
deecl hen de ílas on. En oÍ
het een onéelukie was? Er

ijn

nensen die beweíen

dat hii vemoord is doot zijn
n an a ée t, An ckr en ze géen
inclerclaad clat de Europese

pillen sterketvarcn

hn

hij

artikel 'Waar ben ik?'eeÍ
stukje oveÍ de MaÍathon
des Sables, eel| loopwedvan 234 kilometer

door de woestijn, onze
buurwoow odyle Monteils
is een maEtonatlete die
er in 2005 en 2010 aan
deelnam (in 2015 wil
ze als 71-jaÍige opnieuw
lopen).ln het artikel staat
dat er 100 deelneme§
zijn. Dat is een nulletjete
weinigl Er is een 1000'tal
deelnemeE uit de hele
wercld. lvonteils wint aitijd
de wedstÍijden in haar
categode,

Itla e-Hóerts Parmen,

caloÍieén, Deze tabel is verwaÍrend, omdat het aantal
caloÍieën niet alleen is afÉeleid van het vetgehalte,
maaÍvan de totale samen,
steliing. Als vooÉeeld de
koket met 13 gÍam vet. Dit
vet levert 117 kcalvan de
totale 230 kcal. De overjge
113 kcal wordt geleved
door koolhydraten (meel)
en (hopelijk) wat eiwit
(vlees), beide goed voor4
kcalperglam, De kroket
is dus

eneEieíjk, doch

bepaald geen vette hap te
noemen, Het is dan ook
oniuist om snacks zoals de
kroket onder een eventueel
in te voeren vettax te laten
vallen. Voor de goede orde:
ik ben geen lobbyist vooÍ
de kmkettenindustrie maar
een liefhebber van bitterballen en kroketten.
lr, R. ViddelseÍ,

Onduideliike kaart

Leucate (F)

!

Vetls happen

en kwamen op pagina 60

ln het artikel 'SnackbaÍkunde' (Quest, juli 2012)
staat een tabelmet 10
populaire snacks, hun vetgehalte en het aantalkilo-

(Vlaag &Antwoord)een
weÍeldkaart tegen die wii
niet goed beÉÍepen. Het

I

ll4ijn v endin èn ik laze.r
het julinummer van Quest

KIEZEN HOEFT N'EI.
JE ilIAG ZE ALLEMAAL ZELF BESIUREN!

Vragen, suggestrcs oÍ opmerkngen? Zo bereik je ons

@ @@ItrÍl

kennen van vooÍ de tektonische venlaatsingen, Als
we de aÍbeelding dÉaien,

herkeínen we iets dat op
het Verenigd KoninkÍijk lijkt,
maar dan klopt de Íestniet.

Colofon

vemèldjè

HooÍdredact6ur

r

naam

!

eí wooiplaats.

De redactie heèfthèt

Alask bij elkar ligÉen. OoR
naakt .le prcjectie cluidelijk
dat Croenland niet zo étoot
is als veel ínensen clenken,
De kart vonden wij handig

ofi.lat et allerl,aal foto's
onheen noesten staan, die
zo veel ruinte krcÉen. Maat
éezbn het aantal tweets,

Hoezitdit?

waÉen en maiftks hadden
we de Wokctie betet noeten
uítlegÉen. Excuus,

xosn Bi,nen, Helmond

Energe van spema

bot(de aade) op een
vlak prcjectercn is lasti& Et
zijn v e rcc hi I lende n a nie re n
om dat te doen, en het staat
vast dat et hij elke nethode

stÍijdigheid op in Quesf

Een

iets niet kopL Bij deze katt
kijken we wn boven op ale

aafile met cle Nootclpool als
nialdelpunL Hoe verclet een
land van de Nootdpool liét,
hoe $otet de vewoming
op de Naat Ale vakks

r

R€dactio Quost, Gehouy, St€de, DalstciÍdr€sÍ 82-92, 1112 XC Dlener
redactle@q($t.nl
yyryw.facebook.com/QuestBralntalnment
$ww.qmst.nl @questredaDtle

r

beeld liikt nietop de wereldkaart van vandaag en ook
niet op de kaarten die wij

I

echtom

bdeven te rcdigeÍen

Natascha Mijnhalt

lrtdÍrcctor
Vormg.vlng

proberen, want zij missen de
mitochondrièn, de eneÍgie'
cènÍale§ van de cell6n- Nu
is mijn vEag: hebben zaadcellen nu wel mitochondrién

Einórdadlo
MaÍik€n BoersÍna, Phiip

Baqldrcdactie
Gaby Baas

Erviel mij een tegen-

van augustus. ln 'vraag

Remco ter Wee,orcnten

&

AntwooÍd' (op pagina 52)
wordt gezegd dat zaadcellen hun energie halen
uit suikers, die door mitochondÍën woden omgezet
in bewegingsenergie, lMaar

Rodaclie

Spemacellen hebben wel

Guido HogenbiÍk

.k Ée Iij k n itoch o n cl Íi è n, d i e

RkKuiper

zitten in het niddenstuk (het
clikke stukvan.le staaft). Bij
cle beytuchtiné van de eicel
snelt ale kop van de spernacel samen met de buitenkant
van ale eicel. Alleen de kem
van de zaadcel ílinÉt de

tuiclelijk

éeÉeven clan ze

kaft

CheÍ redactio

jullie andere infoÍmatie. 0p
vÉag 4 (',Kan een reageerbuisbevruchting ook met 2
eicellen gedaan worden?'),
antwooden jullie: 2 zaadcellen hoeíje niet eens te

wordt afgebrcken.

zijn. 0p deze

oÍh te korteo.

in de bijlage 69 vragen &
artlyoorde, oyef ser$ geven

hienaast) zijn in

het

:

I

Rat eet rat

Ely Posthumus

het over kannibalisme bij
de dweÍgmuismaki. Jullie
schrijven dat dit dier samen
metde mens deenige is die
volwassen soortgenoten eet.
Wijhebben ervaren dat dit
niet klopl een paarjaaÍ
geleden heeft een van onze
2 volwassen 6tten de ander

qr6st líislorie &

gedurende een nacht totaal
verofued, Het enige watwe
bij het schoonmaken van het

Questr

hok nog terugvonden, waren
delen van een schedelen
wat Íibben. Ratten kunnen
er dus ook watYan.

CaÍo lna NÍenhuis, Robbin
van 0oí, Sacha de Rosner,

ln de rubriek

'Kort'(ouest
augustus 2012) gaat

Hans van der MeéÍ,

Qsesa Psycr,olotiie
Mon que Kitz€n (cheÍ)
Evelien van Eck

[4aííe van d€r SraÍ,

Rèd.cti..a33bleítie

Niëuuerké* aaí déí Ussol
Veder yerKen mee:
Bosch,AnouschkaBusch,
Edson Goes, EstheÍ de
Pauw Gedings, ClaiÍe Peels,

Foundinll

hooÍdradacl€llÍ
(19712010)

Redactieadres
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Mensen de ruimte in schieten om allerlei belangwekkende wetenschappelijke
rnerimenten uit te voeren is nntuurliik nuttiR. M0ar Sel kkig hebben dc
nttronorten ook ofen toe tiid om kiel,jes rc naken van de oorde onder hen'

I
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NASA

Razendsnel rondie
^ foto's
weden genom€n
De

vanuit het l§S. dat sinds
2000 peÍmanent bewoond
wordt. 355 kilometer hoog
draait het gevaarte in iet§
meer dan 1,5 uur een rondie
om de aade. Als dit kiekie
van lapan misluktwas, dan
was er snelweer een kans,

plaat
^Het Schuivende
lbeÍisch Schieleiland
(Po{ugal, Spanie, AndoÍra,
Gibraltar) ontstondtoen
de lbeÍische aardplaat zich
hondeÍden miljoeneniaren
geleden tegen Frankriik aan
wumde. De lichtvlek in het
midden is de hoofdstad van
Spanje, IvladÍid.

Hollandse scherpte

)

stad lllelbourne ligt aan
de baaiPort Phillip. De foto
werd doorAndté ltuipeÍs
gemaakt. Hijdeed dit met
De

een NightPoD, e€n Nedel_
Iandse camera die de on_
scheryte die door de hoge
snelheid van het ISS wordt
veroorzaakt! compen§eed.

v

Bedachte stad

ln de iaren 50 Yred Blasilia
uit de grond ge§tampt. Deze
nieuwe hooÍdstad Yan Blaziliè
bestaat uit strak ingedeelde
wijken met elk hun ei8en
íunctie. Ze concentreren zich
Íond een centrale boulevard,
zichtbaaÍ in de vorm van een
boemerang midden op de Íoto.

ln Las Vegas bevindt

Kronkelstroom
^0€ [lississippikÍonkelt

-

door de haven.
stad llew 0rleans (VS). De stad werd in
2005 getroffen doorde orkaan l(at na.
0€ dijken bezweken, de stad stroomde
olrder. Vemoed wodt dat de diiken dooÍ
termieten al veÍzwakt waren.

Lichtste licht

>

Als er één stad veellicht
geeft, is het LasVegas. Aan
The Stdp, de centrale straat,
staà4 de grootste hot€ls en
casino's. Dit stukje Vegas
geldt als het felst ve ichte

stokje aa«le. Goed te ren
is het typisch Amerlkaanse
Íechtlilnige strctenplan.

fl

fdggloe/ror,

Cirkelstad

2 van de grootste steden van China.
Linksboven Tianiin, Íechtsonder de
hooÍdstad Beijing. Van d e laatste is
duidelijkte zien hoe de stad zich heeít
ontwikkeld. 0m elke uitbÍeiding werd
een ci*elvormige Íngweg aangelegd.

Vruchtbare bloem )

>

96 procent van Egypte is
woestijn. 0p wat oases na is
het land alleen vruchtbaar
rond dè Niil. Het meÍendeel
van de 83 milioen inwoners
woont aan deze vier. Als
een bloem worden de Niil€n
de delta 's nachts ?ichthaar.
De Íelle vlek is Cal?o.

zich het Íelst

yerleEestutie aarde

Nepeiland
^Fotomoment
bii uitstek voor
astronauten: vliegen boYen
Dubai. Rechtsonde. het kunst
matige eiland Palm Jumeirah,
waar de allerijksten een huis
kunnen kopen. 0m het eiland
hoven de zee uitte laten komen,
uas een miliard kubieke meter
zand nodig.

Ílickr.com/photos/asho andre:
op zijn eigen fotokanaal deelde

astmnautAndÍé ltuipers d€ loto
die hij maakte uit het lSS.

GEloe

r:r

s

13
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> woÍden. Het leam buigl zich bij

voorbeeld ook oler de oord ot
eerr me§je uit 1e76 (zie het kadcr
'Dodc lcciï ). Pcrlot: NicL on dc
moord op tc krs§cn. wnDt dio i§ al

lang \ctaard. Marr rïe kennen
de identÍeit lan het meiste nicl.
En voor de nabestaanden van dit
Heulmeisie is hel telangÍijk dar
ze \leren \ïar eÍ Íret hun dochtcr

olhun !riendin

is

gebeurd.'

Een iaar ol lien geleden *crdcn
oude zaken alleen uit het .irchici
geirokken als er een actuclc axn

leidirg was. A1s er alsnog iemrnd
met een tip aan kwam zcllcn bit
vooÍbccl.l. MaaÍ de laxlsrc jarcD

is.r vÈl

vcràndcrd op iorcnsisch
sebied. Oude zakcn kriiger mct
de iechnieken valr ru een nicu\c
kans. Pcrlot: En dus kitkcn$cnu
ook naarz:rken waar nooil nicu\.
inloÍma1ic brj is binnengckomcn

a Dossier is ,oèkwerk

Hct hcropcncn!aneen ordc^!k
vcrgl \ ccl \oorbcreiding. EcD cold
c,rsc \!oÍdt hclcmaal oPDicu\! url
gcpb^n Ecrstnrocl hctconiIlclc
dossier bij clkaa, Bordcn gesprokkeld. I'erlo1: Datkan\eleen p.[r

Een schaamhaar, wat hloed
of een spemavlek. Het kan
genoeg celmateriaal van een
dadeÍ oplever€n om een DNA-

profielte kÍijgen.

maanden duren. Soms liggcn Dog

$al zakcn zorls lotos in kxstt.'
vàn dc ÍcchcÍchcuÍ dic locn o| d.
aak zat. In PcÍlo§ kanr.r ílrl
hcl rcsultaal van aldàlzockN.rk
ccn lrollcl' lolgcÍapcld mcl

ti..

tallcn ordncÍs cn vcrhuisdo/cn.
Dal spitten ÍcchcrcheuÍs uitcind.
hjk,rllcnranldooÍ. On] rc rorg.n
dàr dc polilicmcnscn oDbcrang.n
dc raxk nrduikcn. kritgcf re eer!r
alleen inlormatie !r!cr dc plaars

delict en $al ergebeurde rond de
mooÍd: alsol het misdrijl\.rDdxdg
n gcplccgd cn zit axn dc slxg gaan
onr dcrc zrrk op 1c hcld.rcn. ze

I
kriigen noe scen !e!c\ens o\ cr d.
rcst

\rn

hcl

oud!ofd.r7o.k. H.I

eeríe ond,rro.k krn rleen idee
lan

een

d.rdcrolgele\erd hebben.

\crklaa Pcrlor.
rcrcn

o1

Nlaar we

rillcn

de rechercheursdezclldc

oi ccn xndcÍc lijn in hcl ondcr
zock rien. EcD ond.rTo.ksliin die
niet voldoende uitgediept rs. dr,ll
kunnen $e dan \ïat nree.'
Op dic manieÍloopl de politic hct
hclc ondcÍzoek doo. Perlot:A1lc

spoÍcn die we hebben. probeÍc
\rc nogccn kcerlegen het licht rc

hordcn. lndezaaktan de nroo'd
in Hil'usu lcvcrdc dal g.no.g
Togchclcn !c ondcrpuntcn op
ont hem echl t. h.ropcD.n. Dc^
veLrïonderpunrcn ziin \ ragen die
in r.rhoÍ.n nog nier geíeld zijn.
cn richtingcn dic nict zijn ondcr
zochl. Pcrlolr 'En *c kijkcn nxar
nieu\ïe technicken dic we kunnen

Rechercheurc benaderen
een cold case alsoÍ de
misdaad net gepleegd_E
*

I

t

Zelfs mlnuscule
DNA.sporen ziin
tegenwoordig te

docÍ dal aan dc hand van DNA-

s

.f
È

-rt.
gcbÍuikcn.' Er dook bijde moord
in HilvcnumbijvooÍbccld nog een

ridco van ecn bcwakingscamera
op. He!lijkteropdat het 72 jàÍige
slachtoffer daaropte zien is. Maar
het beeld is niet optimaal. Perloti

'M.l d. nid^!sl. 1..hni.kcí

laren

$e de nlm opwaardcrcn.zodat we
hopelijk meer kunnen ,ien.'

a

DNA verraadt

Vetde nieussteDNA technickcn
is in cold cases vooral vecl winst
rc h.halen.'ln 1976 werd bijvoo.
bccld nog geen DNA afgenomcn.
Tocn keken we alleen naarbbcd
groepen. haarmonsters en vinger

aldrukken. z.gt Perlot. Maar nu
gaal zoicls andcÍs. OndcÍzoeken
lan hcr Ncderlands Forcnsisch
Instituut (NFI) nellen oplcrzock
!an hc1 Openbaar Ministcric cn
de politic cen DNA proficlop. Ze

ln de databank dic door
het NFI beheerd wordt, kan da1
sporen.

profieleen maichmeteen persoon
opleveren (zie het kader 'Dade,
bekend door DNA). 'De politie
brengt bijvoorbeeld een spijkeÈ
broek met een bloeddruppel naar
het NFl'. zegt DNA deskundigc
Lex Meulenbroek vaD dat insti
tuut. Die bloeddruppel halen we
\"n de spijkerbroek. En in hel lab
wc hct DNA eÍuil.'
De deskundigen beklkcn lijiticn
specilieke plaatsen op da! DNA.
Het gaat om de zogeheten hyper
variabele gebieden' otwel de loci.
Dàt zijngebieden die bij verschil
lende mensen heel erg in lengte
variërcn. Deze stukken DNA zijn
onderdeel van de 98 procent van

het DNA. die niet van iDvloed is
op één bepaalde eigenschap. Ze
zeggen dus niels overhoe iemand
ií ot ovcr hoc dicgene eruitziet.
Meulenbroek | 'Maar dankzij dczc
lengteverschillen zijn rneDsen van
elkaar te onderscheiden. De kans
dat van xïee mensen alle vijftien
loci er exact hetzelide uilzien. i§

a DNA'o[de]zoek is iarig
'Dit iaar beslaal ibrensisch DNA
onderzock al 2i jaar. Maar lien
jaaÍgeledcn sas cÍmet DNAleel
mindcÍ mog.litk. vcrlclt Meulenbrock. AllccD alhcr zocken naar
DNA sporcn garr vandàag de dag
ccn stukbclcr. Ecn plas bloedzie
je allitd scl. maàÍ een mlnxscuul
conràctspooÍ vàn cen paar cellen
is ccn íuk laíigcr 1c vindcn. Een

drd.r

laat zo'n

spoorbijloorbceld

achter op een broek als hij ,jn
slachtolíer aan ziF broekspijpen
vcÍslcept. Mcl lcÍschillende lichtbronncn.zoals een hardc. gcÍichte
bundel scheerlichr. ol ccn zogehclcn'foensische lichlbron. die
licht vàn vcrschillendc golncngles
kàn uilzenden. Borden di1 sooÍt
sporcn zichlbaar genràakl.
Maàr ook met het DNA zcltis nu
vccl mccr mogelijk.

Mculcnbrock:

'DNA lechnieken zijn tegenwoor
dis \eel sevoeliger. Een DNA
spoor van een plaats delict is niet

aitijd zo nctjcs rls jc zou willen.
Hc1 spoor kan vervuild ol dcels
atgcbroken ,ijn. I-Ie1 ligl brjvooÍbccld builen op een liczc sloeptcgcl cn kan zitD aangclasl dooÍ

Mensen die ten tiide van de moord nog
vrienden waren kunnen nu viianden zt) n
> birclcrian ol door

rnderc

icÍo-

orgrnl5rrren. DN,\ kan bolcndi.n

cÍ!

rlechl

lcgc

direcl ronlicht.

hogc lcmpcfuturcn cn locht. Zo
krn eÍ stinig ot c flrijlcn. Wc rijn

nu h.lÈr in slxirl om uil

slecht

nrarenral in[oÍnrrt ic le halcrr'7egl

Mculcrbroek. licn jaaÍ g.lcdcn
kor cn sc lan ecn slccht spoor
nrisschlenmaaÍr\rcc loci bckrjken.
Al\ se drtrellïe spoor nu ondcr
zockcr. krn dar hiivoorbeeld irchr
Ioci t)devercn. l)ll resultrrl sluit

mccÍ nrensen rl. \crJachr. ril.o
mankl de kans of cÈn spcciiickc

se o r hel be\ijs lcchnisch rond
rc Dl ke . Vcrkhringen krn d.

malch in de

polilic ookjàrcn nr her dclict nog
lo\tcLLleren.Vc n,r ingcn tuss.n

D\:\{Lrabank rn-

ricnliik gÍorcr

mcnscrr

a Getuige pÍaai toch

Als jc hel DNÀ

\rn i.nirnd

leÍandcÍc

in dc

kDplan

dc rrjd. Uensen dr! ren tiide ran
hcbr.

hct dclict nogvriendcr olpartrrcrs

bctckcnl da1nicl LLlo,nrlÀch drt
h.l ook de dadcÍ is.
icmfl)d
al\ dc drdeÍ arn l. $ irr.n i\ nr.cÍ

\rirndcn /ijn'.
waÍ.'r. kunncn
zcgl I)e ot. In 'ru
cen rcrucl. /xrk
rijn m.nsen mcr clkt't'Í \.Nc\.n.
Wic cen \'.rklaring rn.gl kan cr
zeU door in de pr1)U,rmen rLrkcn.
Nlcnsln die in hcl vc eden gccrr

O

nodig. Pcrl(Í: Je Droer .r s.l ier\
trii hchben ah be\iis. nrnls.cn

vcrkIrins. Hct DNA s.brLikcn

vcrklaring alwildcn lcggor ofdat
nict durtdcn. docí dat nu wellicht
wel. En daar maken we dankbaar
gebruik van.'
Het is bijnà allijd de strategie om
dc mcdià op lc zockcn met coldca§ezaken. Al wcrd dc mooÍd tien
jaar geleden gepleesd. altijd ,jn
er wel mensen die zich iets kunnen

hcÍinncÍcn. Wc nroeten ze alleen
zieD tc vnrdcD'. zcgl PcÍlot. We
willen het publiek zo lcr krijgen
dàt zc wcer gaan mccdcnkenover

dc zaak. Dc polilic zockl vooral
dc mcdia op als crnicuwe ontwik-

kclingcn zijn. Zo wàs in er 2007
in hct l\.progràmmà Opipollrg
Veraotht ccn rcconstÍuctie van
hcl gezicht lan he! Hculncisje te
zien. Dat lelerde een tip op vàn
een man die destijds twee lifteN
meenam in z,jn auto. waarvan er
een s1cÍk op hcl Hculmeisje leek.
Hil had hcn boycndicn vlakbij de
plek àfgezcl waaÍ her mehje later

liltcrs spraken

de kast in tot er misschicn alsnog

Duits eD Toudcn in Scheveiringen

iemand met een tip komt. of tot
de technieken weer vcrbcrcrd zijn.
'NÍaar loor zaken zoals die van
het Fleulmeisje is di1 wààÍschijnlijk de laaBle kaní, zcgl PcÍlot.
'Hierna wordt er nie! meer naàÍ
gckeken. Dus we gaan nu lol hel

is gevonden. DeTc

of DeD Flaag in dc hoÍcca

gererki

hebben. Perld: Vàn dit soort lips
moeteDwe hct hcbbcn. Detipvan

de man die dc twcc liftcrs lang
Celeden had neegenomcn, lcvcÍde

ra rog

een uitzending over hel
Heulmeisjcin20l2 25 nieu\1e tips

saaljc.

l

elly.posth(mlls@quest.nl

a Nans is laatste
Op deze manier worden heelwàt
oude zaken toch opgelost. Uilccn
onderzoek uit 2006 van advicsen onderzoek§groep Bekc in oPdracht van de politie blijkl dàt 35
procent van de coldcaseTakcn.tl§nog tot een goed ejnde komt. Ecn

wwrv.polltleonderzoeken,nl: op
deze website van de politie staan
zaken dieiouw hulp gebruiken

tinyÍrl.com/dnadata: oveÍ DNA en

sÍool dccl zeili blnnen een hali

DNA-proíielen op de site van het

iaar. Maar soms lopen deze zaken
weer vas!. omdal er gccn nieuwe
inlormatie komt en er ook gccn
nieu\ïe techniek isdie zou kLnner
helpen. Die zaken kunncn \r€er

iledeÍlands Forensisch lnstituut.
tinyuí,com/0McoldGase : site
van het 0penbaai lvlinhterie met
inf ormatie en nieuwsbeÍichten

íj
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Slome haai eet
slapende zeehond
l\e Groenlàndse haai íof slaaDlJhaa,) houdt van e€n'ma[[elrlke
hap. Dat bliikt uit onderzoek van
onder meer het Nauonaal lnstituut
vooÍ Poolonderzoek van lapan. llii
nretingen bljkt Somriosus mrcro.
cepha,us de langraamste haaieisooÍt te zijn, metzjn topsnelheid
van 1.7 kioÍneter DeÍ uuÍ. Een witie
haaihaalt bilvoorbeeld alzo'n 40
kilometer p€r uur Een zwemrnende
zeehond houd je net zo'n slakk€n.
gang niet bij. Hoe komt de slaap
haaidan aan et€n? VeÍmoedelitk
!vacht hijtoizijn prooien slapen.
Dobberl een zeehond nietsvermoe'
dond Íond dan kan de slaaphaai
h€m op zijn gemak opeten. Volgens
delapanse wetenschappeÍs is de
slaaphaaizo tÍaag vanwege ziin
koude leeÍgebied de Groenlandse
lsze€ filsteektziin energ e lieveí
niet n haÍd zwemmen. maar n

1:....-"

door
de bocht

.

Zeehonden in de poolregio
slapen in het wateÍ, om een

niet alte makkeliike pÍooi
voor i,sbeÍen te zijn.
. De pacifische zeilvis (,sÍnrus p I aty pteru s I rw e mt
bijna 110 kilometeÍ peÍ uur.
. D€ snelste mens haalt nog
geen 8 kilometer per uur in

p ho

erg
laat wolke
draaien
7ie

je de draaikolken. die aan een ketting geÍegen liiken?

4ZeontspÍrnge- acl'teÍ

de dikkewitte vlek bovenln, en

gaan dan om en om naaÍ lnks en rechtsen links en rechts et
door
ceteÍa. Enig idee watje ziet? Tip:defotovÍerd gemaakt
-aËii-"ïi,.a

!à'"

lïiàïitï,ii

riïèii.

ii"i.ri.ïJ"iï,iiii*i"iri*

over het NooÍse eiLandielan I\4ayen blaast, Nomaalzouden ze
gew0on rechtdoorgaan. Nlaarze botsen tegen deuittevlek, eed.
bergvan Íuim 2 kilomeier hoog. De wolken moeten zich eÍaan
weeÍszijden omheen hrullen. €n worden veroerop dooídewindtot
draaikolken geblazen. Het velschiinsel is vakeÍ gefotogíafeerd (kijll
maaÍoptiflyuÍl.com/DraaiWind), maarzelden z0 mo0i als

hier'l

i".1,

,',§tï,

.'

ln 1985 ls de BeerenbeÍgvulkaan Íwitte vlek)voor het laatst actief
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MINS & LICHAAM

Zalf tegen zaad
l,/nr.en

de anriconceotreoi en het condoom concunent e,
goeo
"unne". ónoeruoehè's vdn hèt LosAlsele\
Biomedical Research lnsiituteweÍken namelijk aan een zalÍ
die de zaadpÍoductie aÍremt. De zalÍ bevat de h0rmonen
testosteron en Nesiorone.0m de weÍklngtetesien smeerden
t entallen mannen regelmatig hun zaakte in. Bij op de 10
mannen had dat eÍÍeci: hun raadpÍoductie nam zodan gaf
dat de kans op zwangerschap nagenoeg nihllwas. Dat is veelbelovend, Ínaar nognietgenoeg.le zult maaÍ net die enevan
de 10 zijn bijwie het zalfie nietwerkl...

Areizou

I

door
de bocltl

F

. Jan Mayen llgt in de

il

Noordelijke l.,sze€, 600
kilometeÍ boven lJsland,
en is Noors grcndgebied.
. ln de eeÍste helÍtvan
de 17dè èeuw waren hièr

§

's romers veel Hollandse

gevangen walvissen te

.

De

2277 meteÍ ftoge

Hollanderc 8e€ÍenheÍg
werd gedoopt.
er ongeveer 20

onder

roekers die een weer-

station bemannen,

ï
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Ernstig dik

proceÍtueel wonen de meeste dikkeÍds op het llllcronesische eiland l{auru.
Elina 80 procent heeft een BMlboven de 30. Datwllrcggen: heeÍt enstlÉ
oveÍrvlcht. NederlandeÍs uiln binnen EuÍopa aardlg slank: 'maaÍ' 10 prccent
heeÍt een BMlboven de 30.|n Vietnam benje
een Ércte uitzondedngals le emstlg overgewicht hebt. Slechts 0,5 procentvan de
bevolking kent die 'lurc'.
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Ír lelie vooí dai ale mensen
Jop'dewereld net zo d h *aren

op dewereld even dikzou zijn
als Ame kanen, dan zouden er

als de Amerikanen? Zou er dan
nog welgenoeg te eien zjn? Dat

400 milioen mensen mindeÍte

vrcegen de WeÍeldgezondheid s'
oEanisatie en ondeÍzoekeÍs van
de London Schoolof Hygiene
&Tropicall!4edicine zich aí. Ze
namen gemíddeldes. schafien
dat het een lieve lustwas (dat
geven ze eeilijktoe)en kwam€n
tot een antwoord, Als iedereen

eten hebben. En als we allemaal
net zo veÍantwooÍd leeÍden als
de gemiddelde, slanke JapanneÍ,
dan is eÍ paatslooÍ 100 miljoen
mènsen meerop de weíeld. We
moeten ons dus nietalleen maaí
dik maken om het aantalmensen
op onze planeet, maarook om
het gewichtvan die mensen,

. Batmaí maakte

zijo

debuut in DétectÍvë
Comícs in 1939.
. Mèèr dan éen§

lser

discussie geweest over
de vraag of Balma[
homoseksueel Is.
. ln Zuidoost Tu*lie
ligt de stad Batman.
Dle ls niet vemoemd
naar de superheld.

.4l,h.
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PSYCNOLOGIE

Minimaal menu
Oen je

op dreet maaÍ heb je moeite om mindeí te

lJeten? Verdeelje maaltijden dan in hleine ponrcs.
Psychologen van de Arhona State Llnivelsity (VS)
schotelden studenten een bagelvan precies 82 glam
vooÍ. De ene helft keeg de bagel als één geheel. En
de andere helft kreegde bagelin 4 stukken. Na 20
minuten Íakteerden de onderzoekeís de studenten
op een lunch, Daar mochten zezoveelvan eten als
zewilden, De ondeÍzoekeÍs wogen veruolgens wat
overwasvan de bagelen de lunch. Studenten die
een hele bagel haddeí gekÍegen, hadden zowelvan
het broodie alsvan de lunch meer gegeten dan de
studenten die de bagelin stukjesgeseÍveeÍd hadden
gekÍegen. Volgens de onderzoekers wekken kleine
stukjes d€ illu§ie dat hetveeleten is. DaadooÍvoel
ie je eerdeÍ vol.

ARC]]EOLOG E

Multimummie
uit Schotland
Lr130O vooÍ ch,istus op
het S.hotse ëiland South
llist rondliepen, hielden eÍ
een veemde manieívan
doden begraven op na.
Aan onder meer de universiteit van ll4anchester werd
het DNA ondeEocht van 2
mummies die in 2001zijn
gevonden. Deze lichamen

blÍken samengesteld te
zijn uit lichaamsdelen van
meeÍdeíe doden, En ze
zajn pas zo'n 600 jaar na
hun oveílijden in de grond
gestopt. De ondeÍzoekers
denken dat de mummies
gebruikt werden al§ een
'eigendomsbewijs'. Als je
een stuk gÍond erÍde, wat
was eÍ dan beteÍdan de
echte eigenaar daaÍte
bewaren? Het combineren
van menselijke oveÍblÍlselen zou gedaan zijn om

verschillende íamilies te
laten 'samensmelten'.

GElogi

oil
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Auto

Minder benzine slurpen ieStXLLri iezelf

Lekker doorrijden kost benzine. Voor het milieu en voor je portemonnee
kun je beter mhtler brondstof gebruiken. Kan tlat ook zonder het overige
verkeer te hínderen? Quest

r

TEKST ELLYPOSTHUMUS/

ls

nlm

de proe.t op de som.
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ik hcl grspcdall \tln

mrjn barrcl uil l9li9 in-

druk. klinkl hol gcluid
ralr de nnÍor nrit nls
mu/ eL in de orcn. Al\ ik in\,,(r
p Je srre see. rrrp rk rcrelnr,rrr!

,

help3spedaJ

\,,lin

En nJ\ nl\ da

§iizer \xn dc kiiomcr,,rr,,ll,Í,1,

tachrig aan$rjst. schrkcl ik door
narr dc !ierde vcrsnclling. Onrdrl

hc1lekkel klinkt.
hct glluid
dcnk ik te kunncn ^an
horcn drr nriin
oudc àuto hier net zo vcel plczicr
aan bcleeft als ik. Dat dit nicl hecl

,uinig is. kan ik mc loorllcllcn.
Mràr \erder rijd ik rcdclij* sparF
/JJm. alzeg it h(r /rll. ll' s.r hrt.
\ooÍbeeld zeld.n t. hUd M:,.,r,r
rijd \elgraag door. Hoe ruinig ik
ben. zal na de cursus Economisch
Rijde n \an AN\l'B Ri,plcrlrn!

i]tideliik ziin. Kun rL ,,ok,,urn,r
mel brandsrolri n.tunderr.r!Liil
langzaam re gain?

a ledereeí kaí zuiÍigel
Ik stap mct dc iDstruclcur

i

ccn
leswagen.want mrjn autobcschikl
niet over ccD boordcomoutcr 'En

Zonder cruiseconkol laat le j€ gas
telkens een beetie los €n Éeeí ie
vèryolgens weereen beetje Éas bii.
HierdooÍ stÍgt het brandstoÍverbrulk.
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die hcb je nodig om h;t brandstofverbruik te ,icn. aldus Cocn
Kruijr. Hij is rij instrucrcur bijdc
ANWB cn leert chauilcurs hoc
zezuinigkunnen rijden. $t rijdcn
ecn rcndje \.andrie k\enirr door

L o,rr dc íad. De roures:l.rdoor
d. bctrousdc kom. door dcrri!
.n zeíiskilonretelzones. cn o\€r
sncl\\.gcn. Ik koln rotondcs. stop,
lichr.n cn drcmpels regen. En een
honcnsnoeier waar ik toch zeker
ccn tarr minulen in een nl autds

rchlcría

te rvachlen. Het

zal\ast

/uinigerzrjn om het contacr uir

te

/ctlen. Màaronrdatikdil normaal
gcsprokcn ook niet doc.l,ràr ik de
nxnor nu maaraan staan. Krurjt

i;;ffi;ïö:,;ïi;:ï i:i',i"
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nr('clon kunnen. Er is in theoric

v((l ru mte loor \erbeÍennr.
'H.'l koml mrJl rclden \oor,lit
dL§

nrensen uiL Tichzelf al hccl ruinig

rijJun. \lLlt Kruljrmc geru(r Brl
dc nrle\Ie menscn \Jh een honn
hcnzine re bcsFr.n Darga,rn
iI hcr r\cLdc F,ndie probetun.

ri

a Snèl schakelen
Dc arlo klinkt lijdcns dc tweede
rit c! íuk mindcr sporlief. Dat

doo al dc instÍuctcur me
nraant rncl door tc schrkclcn naar
dc volgrndc tcrsnclling. Met een
komt

dicsel rls dr/c kun jc trl

tij
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worril Íle hrandstoÍ
UU d e een duto dÍ nkt c,Ben
lljk vooÍ gebÍuikt? Volgens het
Finse onderzoekscentÍunr VTT

komt slechts 21,5 procentvan
de bÍandstoften goede aan het
daadw€rkellk voortbewegen
van de auto. De rest gaat aan
onder meeÍ koe ing.luchtweer
stand en wrijving veÍlorerr. Van
de energie diele Írjdend aan
die w jvingveÍliest. woÍdt maar

lieÍst 35 procent opgeslurpt
door de rolweeÍstand van de

wielen. 35 procent gaat aan de
wrijv ng in de motoÍv€rloren, de
weerstand in de versnellingsbak
kost 15 procent van de energie
en de resigaat ver oren bijhei
remmen. ln een gemiddelde
personenauto kost dit ongeveeÍ
340literbrandstoÍ per jaar. EÍ
is volgcns de ondeÍzoekcrs van
VTÍ wei ets aan te doen. DooÍ
Íelevante ondeÍdeien van een
speciale coating te voorzien kan
die wrijving een stuk omlaag. En
dat schee tweer§urpen.

,l*rt\ rr:r,, ,J. \,,1!r. \1. \r 'fr hf
ttr,r",i,, I r ir,,'r h,'rl,,'.,1,,r
Lr I ir lrs.r ll)1)1r.f lal)l)r,r.r. r
'll.t lLi.r.lirl !.111 llr nr.lh!,1
r,r r \ if[r (1. .]rn.i rLrrir 1'. /(l
!!r llrf lr!*. rfL,rn ,1. r 1! r
llrsrlLr, s u... u \Li.rL! ,rL\ r.L
r er rrrL. l..hfis.h.I rAtis
1i l1:in,l[^j! 1), \.rfj. !]ri.'
rrr L.r i\ r.1 nr..\Lrilr.r. r rl\. I
{ rll.l /r,rrr lr. r§1 \or(lL l)rl À
r ..1 lL,!r. \rr.rrlh.! !r ..rl
Li,' ! lLi( rfi,r. ( )rr . rrf ,,':rr.
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Auto
Minderen maar

Sta ie voor het stop[gm
te wachten? Draai die
contactsleutel dan om!
Ga toch fietsen

De belading en het onderhoud van

ie

auto kunnen voor ertÍa brandstoíveóruik
zorgen. Letvooralop als ie op vakantie
gaat en veelmee moet íemen,
6 benzineverslindeB op een dj:

> moet schakclcn. maar dan schicl
nl!n verbru ik , nr)hoog. lI mocr (r

J.rr k bii hrl
vcrkeerslicht nicl het snelstc sug

I,VllïX'*X,ïï,31',",13i;r

dan bii kleine fities af ol je die
auto

vel echt nodig hebt. 0f kun

je ook op de íiets? Íen eè6te d
je korte dtten vaak met een koude
motoren koude (en dus lelatief
dikke)olie. Dat zo4l e ooldatde
wÍijving in een koudg motorveel
hoger is dan in e€n waÍme motor.
Een koude motor gebruikt daarom
ook meer brandstoí Bovendien
zij[ korte Íiges meestal in de stad.
Daardjd je langzaam en niet in de
hooÉste veEnelling. 'Een auto is

het aiinigí alsje consta met
ong€íeer 50 tot 60 kllometer per
uur in de hoogste veÉnelllog djdt',
*ret lgo Besselink van de Technische Univesltelt Elndhoven. 1\ls
je langzamer Íijdt wordt de motor
niet optrmaal belast en daardooí is
je veÍbruik hoger.' MaaI heël had
Íijden, lost dat pÍobloèm niet op.
'Als je haÍd Íijd, dan gaat de luchtweestand een grcté rclspelen, Als
je bljvoorbeeld 120 íjdt in plaats
van 100, dan veÈrulk je alsnel20
prccent meer brandstoÍ.'
De boordcomputer houdt

hel

brandstofveÍbrulk goed in de
gaten. De eerste 5 minuten van

Íll (links in beeld) verbruitte
dere aoto bijna 2 leer ro veel
energe als daama. Comlusie:
kortje íties ziin on lnlg.
deze

DAKI(OFFER

a Gas moel los
we zijn eindcliik opsansah ir de

+LO%

OPEN RAAIII

lerte het verkccrslicfi! op omnic
spnner Kruiil nr :rnt me het 8l\
los re laten Nu rll)llhebhel id(c

+5o/o

dat $€ dan \cÍ \'oor het sloplichl
stilkomen lc \allcn.ln debinncrspiegelzic ik drl ecn achterliggcÍ
ilirhrrrhrj k,xnr Drzr bestuurdLr
heeil Juiil(liil sren zin 0nr rich
aan mijn rijsrijlaan te passcn. Hij
haall me in cn komt ver voor nrc
bij de stopstrccp ror íilstànd. Ílcr
\'oeli alsotik ,x)iuisl ccn \cdsrÍijd
lcrloren hcb. BraaÍ rol ik \erder
zonder sasscvcn. Ah je gas bliili
geven terwijljc op het stoplicht

Ii

Íijdt. \erbruik F bíandstoÍ. /csr
Kruiil Terqiil je hetzelfd( sruk
ook zonder ccn druppel bcn/ine
afkunr leggen. Besselink lcgl uiti
'Zodm je hel gus loslaat lerwiildc
auto in de \crsnelling staat. sluil
in modenrc ruto\ de brandeoltoevoer al Du motor wordt d|n
vanuit de \liclcn àangedÍcIcn. lk
kijk op de booÍdcompurer cn ik
lic hc1 \,cÍbruili indcrdaadop nul
staan. Dat gccll nrc stiekem (och
-Veelmenscn lrrten in hel !ooruitzicht van een rood lichl {el hel
gas bs. MaàÍzcmakendelirul de
koppeling lc lrocg in te tral,pco.

+2lOl
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omdar rc h:rng ziin dat dc molor
àtslaaa. \cíuchr KÍuijl En dal
is ,ondc. w nr dc koppcling irlhouden kosr brandsrot AIsic dc
koppeling inlfirpt.is de molor nict
meer lcrbondcn me1 dc wiclon.
zegt Bessclink. De molormoct in
dat geral hríndsbt inspuilcn onr

Íicr àflc slran. Wanneer mocljc

dc koppcling dan wel intrappc l
Kruijt: Jc rnlo knn pas afslaa ls
je door rcnÍ td onderde duizcnd
toeren. Als lc bij duizend toctcn
de koppeling inl rapl. slaal hijniel

af cn dàn hcl, je het

guníigí.

a lllotor kan uit

Bij hct sloplichl kom ik rustig ld
stilstand. Tol nrijn schrik draait

Kruijt dc slcutnl om en de mohr
valt uit. Ik hoor bij de x\ecdcrdc
van de Nedcrla nden dic ziin aulo
rustig laal ronkcn. oÍgeachl hoe

30 GFriror2l
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,r,ooruoror"rrorr,rn

/
lansze nxraten wachten loor ecn
spoorwego!Èrgang of brug. Bij hct
stoplichi l tcn helemaal tccl aulo
mobilislcren de motoraan. Slonr.
wanr als ic de motor uitscfiakcll
bij elke §op langer dan twinrig
seconden. kunje heelwat brand'
íof besparcn. Daarom zil lcSen'
\rooÍdi8 in i«tn :15 pÍ(reÍt \'an de

írí-

nicuw rerkochle autoi ccn
stopsyíccnr. Datsysteen schàkclt
ls dc
de mo1(, ruloDatisch
auto slilstrnt. Als je de koppcling
intrapr. ían de motor binncn ccn
fràclic ran ecn seconde. Bangdal
je slaÍhok)r hcl hier zwaar mÈe
hectl? D.rt is ncrgenr voor rodig.

uil

Een modc rc íarmotor heelt een
levensdrLu van ongeveer 200.00(l
slarls. AIs jc de motor elke kilo
meter opnicurv zou starten zou hij
nog alrijd 200-000 kilomctcrmce-

saan.Toch zil ik hierÍic1op mijn
gemak. In 8cdàchten hoor ik de

Zuinige

FIEISEN OP HETDAK

records
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etzuinig íjden sleepje
wéréldrccords in de wacht.

I

0m 100 kilometerworuitte

komen, veÍbruikt hijmaar 0,01857
literbenzine. Dat maaK PAC'CAR ll
het zulnigste voortulg ter wereld.
Het karetje, van fomaat ligÍiets,
wèrd onfuikkeld door studenten
van het Zwitsers Technologisch
lÍstituut in ZÍích, De waéen van

DAKDRAGERS

+8%

slechts 29 kiloglam haalde dii
rccodveturuiktijdens de Shell Eco
lvlarathon in 2005. omgeÍekend
l€n hÍ op een liter benzine 5385
kilometer Íïden. Zijn snelheid was
gemlddeld 30 kllometer per uur.

I

lMet een Toyota Auds Hyb de
eden 3 DuitseÍs in 2010tijdens
een estaíètte 24 uur over een
paícouG door Keulen lan 53,3
kilometer, Voor de 495 kilometer

die ze in toiial aÍlegden, hadden
ze 17,13 herbrandstof nodig.
(Ze begonnen met e€n lege accu.)
Dat is eeí Yeöolk vaÍ 3,46 liter
per 100 kilometer Daamee is
het de luinigste auto voorstads'
tles ter wereld.
ook een vÍachtwagen kén wel
2uinlgzljn, bèwees dè lMercedesBenz ActÍos, Deze truckvan 40

I

ton verbÍuikte 19,44llter per 100
kllometertijdens een testÍit op
het hogesnelheidsparcours van
iladö in ltaliè. De vÉchtwaÉen
Íeed €en xleek lang,24 uur per
dag met gemiddeld 75 kllometeÍ
peÍ uuÍ en legde daaólj 12.728

FIETSEN OP DE TRÉKHAAK

+LO%

kilometerai
BRON: CUINNESSII/ORIO RÉCORDS

me allo0leren ahhel
grocn wordt. Ik slart mijn molor
!ast. Hcl is sel h ndig de nolor
allecn uil tezellen ls ie hel slop'
lichl kcnl. gcefi KruÍt loe. Dan
scctjc lvannecr hct grocn woÍh
en kun je de auto vlak daàÍvoor
starlcn. Kcn je dc vcrkcerslichlco
nietl Zel jc molor dnn alleeo uil
als er \ral.ruto slooÍjcstaan. Dan
heble voldoende tijd om de au«,

aut()i nchtcr

a Zuinig is snel
Na.l7 minulen rijd ik het terrcin
van dc ANWB weerop.Tot mijn
vert azing bcn ik nu vijl minutcn

houdt Kurjl \oor. Icnanddic goed

vooruil kijkl. kan amiciFrcn op
ccn siluaric. Als jc bij\o(n'hccld bij
een \rrkecrslichr .crder snclheid
mindert. kunje \aak rustigdooÍrijden in p[rirts Yan rc stoppen en
rvccr gns ro gclcn. Uiteindclijk ga
te zo vlollur cn flcxibeler doorhet

Mijn \erhruik is .u in elk gcyal
drastisch gcdaald. À1sik hondeÍd
kilomctct op deze mànier njd, zou

kun jeie zunishcidsprestà1ics bii
houdenen verbetcren. DaD soÍdt
hct ccn soorl sport en daarTic ik
dc lolwclvàn in. Hclàas ontbceÍt
nr rjn oude barrcl deze àppàÍal uuÍ.

D€z€ d nkt nog geen 20 liter
op 100 kilomèter. Een 'gewone'
vmchtwagen van 40 ton veÍbÍuikt
32liter brand.

stoí op die

afstand.

t)

Hol zallastig sorden het prclligc.

nuar onzuinisc scronk \un nrijn

\!

gcn te

\eersla,rn.

t

elly.posthomos@quest.nl

ik vijl lilcr brandíol kwijl ziin.
anderhrh,c literminderdan in de

Iori-cc ril: dirl is een besparing \an

ruim lsinlig proccnt. Als jc lienduizend kilometer pcr ia r rijdt,

zo

sncllcr dan dc ccÍstc rit. Was het
dezc ronde rusligcr op de \,'cgi'
KsïIn hct doordal die snoeier bij
de lxcrdc rit verdscnen sas? Ol
zou dat zuinig rijdcn toch vlottcr

dan schech dal toch
l50litcÍ
brandslol. rckcnr Kruijt nrc voor.
'l\.Íet dc bcrrzineprijs !a n nu l§'erl
dat 2ji curoop. Daarkunjc toch

)'Hoc meer vcrkccrcinzichlic
hcbr. hoe zuiniscrjc kunt rijdcn.

Toch bcrwiilal ik ol

zijn

boordcomputer is wel her minste
val ik nodig hcb. Want dà.rn1cc

wmv.hetnieuwediden.nl:
alles oveÍ zuinlg Íiiden.

tlnyuÍl.com/testjodlstill:

testie jstiilen

ontdek hoe je

brandstoíkunt besparcn.
anrvb.nlldiopleldlng/
economlschrldeni inf oÍmatie

ik \,oorraan

ruinigga rijdcÍ. Een autonrct een

Economisch Riiden,
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Hoe ontleed jie een walvis van viiftig ton?

eratie

Pas in de haven van RotteÍdam weíd hijontdekt, maaÍveÍmoed
geschept'
wordtdat het bee§t alin de golfvan Biskaje weÍd

§

/

's

/r&

'//

§:ir

.E/

t:1

É,§

f,

rand nreluirglijd,

is hddr'Hièmír, n hnÍc.hni.us
rxr de Íiculreir dicrgcneesku,rde
vIn dc tjri!.Éitcit Utrechl. Dodc

Doo.Snans kun cr dedamcsccn
haÍI zoídcr nx)cilc laD eer lever
ondcrsch.idcn. MmÍ dc koloswaar

scvrnr, srclt Sjoukje
Hiemstra n rr hnar collcga. Dit
bedoel jel. rc8r I Iicnrstra. terwijl

dicrcn onLicl7ockcn is haar vak.
Drl gcldt ook voor haar collegr
Andrcr Crirnc. hoogleraar !elcri

^van .cn andcrc ordc drn 1!a1 7.

'lelcurstclling: het is nicl hct ha

nI irc pathologie ook aan de ltrcuI'

nict oldat het haÍt

tcit dicrseneeskund€ in Utrccht.

normaal gr!|]r)kcn opde snrjtalel
hrLrben liggcn. En drr g.ldt ook
voor het g.r..dsch p dat ze hier

na Í.lc

ze in de Íinhendc honrp vlees
port-

cs.

Stoukj..ik hebhcr

!c

{k $rct

!andaxg scclii, oP vcÍÍichren. is

Terreuraanslag ontspant walvis
fitalvlssen

kmnon nletgoed tegen hotgoluld van
U U schepen. Ze kdlgen er stÍess van. 2 teams van

onderzoekeÍs kÍogen hot lnzicht In de íelatle tussen
suess ën gèl0ldsovedast In de schoot gevoryen door
de lereuÍaan§agen van 11 septembef 2001. Een
team beíond ult ondeEoekeís vàn het
Engand
Aquaium in Bostoí. Ai doen al jaren ondeEoek naar
stÍesshomonen ln ultN6ryselen van noordk pel§, een
soon babinwalvissen, ln de Atlartische ocaaan. ZG
ontdekten eeí dlp ln de hoeveelheid stresshoÍmonen
ln september2001, Waar die dip vandaan kwam was

lle

een Íaadsol. Totdat ze jaren later in contact kwamen
met wetenschappeB die ondezeese geluldsopnames
hadden ult d6 Carladese Fundybaai van de week voor
en van de lNlgk na de aanslagen. De week na de aan§agen ras hèt onder vaier aanzienlijk íilleí oat
k*am doodat dé sche€praan door de Amedkaans€
oveóeid §tilgelegd was. 0p de íilleíe dagpn warcn
de walvissen mlndeÍ tlestÍesÍ. Waarom het geluld
van schepen sÍassvol is, is nog nid goed onder.oclÍ.
Mogelijk brcmmen deschepen op de íroquenties die
walÍssen gebrulkeÍ om met elkaar te communlcercn.

gclrruikcn. Hienrstra necnrl ccn
sJnScNnes lbnn,ar z$aard. focr
in hct orgaan. snijdt ccn sluk rl
crr

bcÍudeeí het

nog ccns goc.l.

lever. En vàn daL oealn
hadden rc ccrdcr al een monstcr

Dc l.\cr behoorl aan een snhis
loe. r\Pe Sc\\,one \in\is. Ecnlje
\Ir ruinr uchrlicn mclcr larrg e
bitnr liillig ton zwàar Dic wctd
aisclopcn juni in dc ha\cn vln
Roltc rn onldcklopde bulb vIn
ccn conu incrschip. Dc bulbishcr
bohoÍnigc. uitsrckcnde. ondcr slc
d.cl Y n de bocg. Nicmand !.ln
dc henr.nning had door drr her
bccsl nrcclitue. Datliikt gck.nr ur
op ccn schip van 210 melcr l,rng
mcrkjc niets van een bolsing nlcl
cen rvllvis. Pas locn hct §chip do
hnvcn in vocr, 7àg ccn lo«ls hol
.rrnlcdicropdc boeg liggen. H ístikkc dood. Waarom la-sdic wal-

3a

GEF@

'I
We zegt dat
Éeen

handen
?íAndrea
ne hanleert

slagersmes.

Hetvalt nog niet meer om een
ontbindende walvis met èen griiper
in een paaÍcontainers te scheppen,

rtrtr

Gekookte

walvis

visdààÍ?Sliert
hij ccn natuur
liikc dood en Ned lriipasdaanta
gcschept. ol werd dc bolsioS mer
dc bocs hel beesl latarl? En hoe
krijs j;on gevaane eiscnlijk in
de prullenbak?

a Snelheid is gebodèn
Vondstcn als deze sordcn akijd
aan hct NcderlandsCentrum voor
Bn)divcrsileit Naturalis in Leiden
JJn(rboden, miir NJILrÍdlÉ hod

inteesse in ,l( $dhrs. Hct
',,À
;rcpaÍeren van,ulkc gigantisch.
dicrcn is duuren hcvallig \1eden

cr atgelopen iaar al twee andcrc

vnrvisscn sevonden. Ecnlie dreef
in de Vlissingse haven. dc àndere
voer net alsdclc mee op dc rooÍsleven van een schip. Erwas gccn
gcld meer, dus spcclde Naluralis
àe baldoor naar dc taculteildicr
vIn dc Unilcr\itLir
seneeskuLrde
-Urrechl
iocn Srouk Hicm\trà

t

hoorde van dc walvis liet 7ij dircct
al haar daselijksc rerkzaamh.dcn
uii handen vallcD. ln situatics à1s
dczc koml het aan op handelings
snelheid. Wij zijn geinlcÍcsseerd ir
de doodsooÍzaak van icl dicr en
we rillen samplcs nemen van zo
!rc moee !kor!Jn(n.Mnar J,rdc
drrÍrn aarn th nden. En hoe

MaaÍ. hoe bevestig jc ccn $alvis
,,n /o'í kÍarnl In ccn container
pasl hij niel. En de ondcrzoekeh

i\. hoe mindcr sri ÍneÍ hel trc.tsel
kunnen. Het ccÍÍe wat je moel
regelen. r( JJI her beelt \rn Jie
boeg ai $ur,lt gch.rald

N.í,Í o.i .l ln r.r:'lduuíle

,

lrnrer hel ruLtingspÍoce! grJnde

Dir.leed Hrbo. Normili!<r Íuimt
drze bereinsïnJrtschappri oliL op
ul \ist het gezonkrn schepen uit

h.r u.ir,

Í Mi.Í

meL

Nrt imoÍo\i

seren kan ook een walvi§ bcst oP-

geÍurmd s,{drn, terrek Wicbbe-

Anne Bon\ink. de proi.rrl( deÍ.
'Onze hondcÍd ton mobiclc Íups'
kraan is pcÍfect voor dczc klus.'

§ildcn hrt hlcst grarg rrn

een

stukopde krnl hrbben GelukkiP
hliltreen dode $JI\ qdÍjlen Wr
h, hhci heÍ beeÍ dJarom lan de
boeg hcl water in lalcn zakken.
Daarna hebben vre er hijsbanden
omhrun sEbondrnen \ hitu Í her

het
ccn nu"r of negen om het diervan
dc boeg op het ponlon te krijgen.'

a

DaÍmen ziin explosieÍ

Een walvis is een zoogdier en
zoogdieren hebben een lichaamstempeíatuur van zo'n 37 gndeÍ
Celsius. l\4aaÍ mocht ie ooit een
dode walvis vindeí, schdk er dan
niet !€n als hij doelend heet is.
ln een dode waMs kan detempeÍatuur oplopen tot een glaad of
70. Dat komt dooÍdat cellen van
de zeezoogdieÍen na de dood nog
even verdeÍ leven, De suikers die
nog in de spieíeí aanwezigziin,
woíden verbÍand, en de eneÍEie
die daaóij vÍijkomt vertaah zich
in wamte. Daamaast hebben wal'
vissen eeí isolerende speklaag
waardoor ze hun llchaamswamte
niet snel hrvijtraken. DaaÍom kan
het dagenlang duÍen vooldat een
dode walvis is afgekoeld en hij
de temperatuu van de omgeving
heeft aanÉenomen.

Nu. wccÍ twaall uur latcÍ. ligt de
walvis nog stccds op hel ponlon.
Ziln lichaam list in een soorr u
voÍm dubbelsevou cnen de buik
is al opcngewerkt. Dc hukl, achl
.cnrií1eter 'hhrhhel ottewel ve!.

container. Op dc grond lig! ecn
bcrc darmen.en dcslank is niet le
har-dcn. Stelje d€ reícn van eelr
Zuid Europcse vismarkt rooÍ. ol
degeur \Jnrcn k iko\o \lu(.,,1

ccn hàlve meter §picÍ cn een Paar

Hiemstra hcatt er geen lasr

pàaldikke riirtren liggen al in dc

cen broei.rirc zomerdrs. M.Jr

!aí.

Ze is wel wat sewend en bo\tn-

f6Eloeirorrl

3s
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írftlrftír
ftrfïftíïfï
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Grootste
walvis eet de

> Zoveel ollíenten of
koeien heb je nodig

kleinste prooi

kÍigen als ie ult één

Ï\
I/

cÍd

blauwe vinvls haalt,

e grcotste dleren t6r weÍeld

voeden ,ich mét kdll. Ínintrs-

klein gamaalgnÍt. lÍillzwemt

ln sclroleí teÍ lfootto yan eèlr voetbalveld in zee. ln 1000 llter ofwel
één kubleke meter water dt 2 kllo
gamaal. Een blauwe vlnvls hapt
al snel 30.000 llter peíslok naar
binnen ed dat leveít dus 60 dlo
$edsel. Met 70 sloklsn per dag
heeft het dier gpnoeg binnen om
vaí te leven.
Klelnère walvissen hebben niet
geno6g aan 70 slokkon klllwater,
W6ni kleinere diercn hebben rcladef gièiieÍ meer voedsel nodig

Dat komt ÍlooÍdat de Erhouding
hhod-oppeívlakte bÍ grot€rë
dieren guÍstiger is. Gíote dieÍen
hebb6n daardoor mlndor ene(ie
nodlg om hun temporatuur op peil
to houden en kunnan daarom met
mlnder ebÍ af. Een spibmds
eet per dag bljtooÉeeld yel 2(x)
prcceÍt r€n zijn lichaamsgefi
teBljl eeÍ blauwe vlnvls met één
Procent toe kan. Eon dwergvinvis
van 'slechts' 10 m6ter lang, heeÍt
200 slokken nodlg om genoeg kÍll
ult het water te flteréí. oat gehap
en geflbr koí fllnk veel ene4fe,
vandaar dat dé dÍeGvinvis naast
krlll ook energle jkerc haring,
mal«eel en sadlenqes eet. Nog
klalnere tralÍssen zoals dolfijnen
eteÍ helemaal Sieen kill meeÍ Zj
leven op een dleet van uitsluitend
g.otere pmoien.

dt

36 fdll:Iorno12l

Deze walvis eindisl-tl

een energiecentrale
dicn isze lc op8c$,ondc. om /ich
nu druk tc nukcn over geurtj.s
welis zc rorg/a.m voor dc onr-

standels: l,rs ic of.erisexplosic-

eevaarlErslxrl cen enonne druk
op de dar cn. Ze kunnen clk
moment uil elknarsfatlenen drn
kun je je klcrcn srgsooien. Drr
de daÍnren zo scspannen zii'r.
komt door dc rcttingsbaclcril
die scheelies lnlen. De melhrln
,chtige s.tsscn kunnen niel o tsnappcn cn hopcn zich op. Net
zo lane totdnt dc dÍuk le hooa is
cn de hoel

hxÍ{r

a Speuren naal oonaak
Hicmsh

is gcïnleresseerd nr dc

doodsoorzrnli lan het zeezoo!-

dicr MisschicD hid .leze §'.his
pcch cn wrs hij op her !€rkccrdc

momcnt op dc lerkeeÍde plek.
nraarmisschien ook was hcl dior
al dood voor hij gcschcpl wcrd.

In dat gevrlk n het achterhalcn
!àn dc doodsoorzaak infoÍnralic
ge\€n orcr lval cr gebeuí op 7co.
Want misschicn is hcr bccst wcl
Sestor\€n Ir n vcronlrciniging ol

.un..n ri.kre
h.sm.n.lijk

dic loorN{l\.issen

is.

Drl J. holsin! met het zccschip
ni.td. d( r )ds(xyzaak was. dlt /rg
IlicnLnr rlsncl. Ak hel dieÍ roe
lr.ld. to.n hijlcschepl werd.drn
\.Na(hr i. d l ook terue lc rien
in de blubbcrlaag. NÍaar bhuuc

tl.kkcn hc.[ hijniet. Hethr.sl

is

omgcling van de §,ah,is. Histopathobgcn spcurcn na|r ziclitc
processcn in orgaanwcclscl$. En

microbidolcn

gaaD baclcriiin olr

kweek zellerr. Wie wecl vindcn zc
behal!e l1Ílingshacterian tlcl zick
makende bncterian en is het bccí
gestoncn a:rn ccn longonlstok ing.

Er zal nilrÍ virusscn. p.rrlNictcn

\ln oudcrdom gest vcn.
sxDr hll is ccn jongvolwàsscn
erenrflrar. I)lt kuÍic ricn ran dc

gespeu . En cr \lordl gckckcn oi
het dicr \rnchijrrselen hcell lan

oorsnreÈuingen. Nel alsccn boon)

rerdrinkiD! Dal kun

ook nict

groerr ccn $ his in de yirrrcr
maandcn mindcr snel dao i0 dc
ronrcr nraandcn. en dàt verschil rn
gr0eirc tc lcmg in dcjarnnrgen
\?n h€l ooNDccÍ Vn)rhct achlcF
halen vrD dc doodsoorrràk isdus
nreer ondcr/o!k nodis. Ltbornr(!
riunrondcr/oek om p;cicsre rijn.
Hiemslra hccll al boodschappcnlijsties nrct dc wcctsclwcnscn v n
collega s rclvcrschillendc exper-

lises binDcn. Toxicologen kijl(cn

bijvooftccld oi 7c in dc blubbcF
laag opgehu)prc z\zrc nulalcn
kunnen vinlluÍ. Dat kan duidcn
op de

leÍonlÍcinisinsvan de

lecl'

en nreer ongcnodc gaslcn wordcn

ie zicD l.rD

seknatrc k)nghl.tasjcs en schuim
in de lurg.n Hct lal sàarschijnlijk nog .c,r hrll jdar durcn voor
het lernr scct sat het dior Irtlltll
hgesordcn.

a Walvis yordt wannlè
Her

hllí

isondertussen n(Ust.eds

zoek. wt'arschijnlijk list hct ccn
paar hondcd kilovlees veftlcr)p.
Dc damcs lrcsluiten het cr brj le
lalen. fiel is nmoigewccÍ c hel

beeí moÈl nlr nraargc§oon

§'clr.

Dc kÍaaÍhcstuuÍder doet dappcre
posingcn onr met een srijprr de
hompcn vlocs los te scheurcn.

Wotan

ooneak ran
welvls $Es?

MAERSK
5HALANN

nurr hel icl cr oDbchohcn uit.
mel tscc \orkcn probce.l
dc
inhoud lirn ecn trakj. gllatine
^lsofje
op tc tillen. Drl lijkt in hct begin

Aocd te gll,rn. nraar uileindclijk
Jluhberl hcl goedje \cer lcrug.
]i)ch ligl dc srhir e.n panr urÍ

en cen boll. l(rlrnlzitrg hlu in
dc comanrcr'. I):c lrrn nnrr dc
knaksorsrirhÍLUl.ia \\ icbbe
AnncBonsr k rL.h.Id.k vrn het
ponLon andcrhrLl clmxrl nn het

birncn\are| \rrr.lc \rh i\ §ccr
onrsnler is. ln srÍkeliiklr.id cràn

op de hooAe van d6

ondanoelís- ,/

lititig ton \lccs. vet cD bollcn
n&rrccn af\alereÍgiecenlr le. Zc
tc loorzien\,an

íÍoom.

I

íloorràn.den.hout@quest.nl
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tinyu .comlWalvlsvaad:

de Íilm

oown the sea in ships rit 1922
gaat over walvisvaaÍdeÍs. Vanal
l uuren 8 minulen ?ie je hoe een
walvi§ werd g€vangenen.

Zogenvoor gevorderden
ne

walvis heet weliswaar'vis. maar ls dat stiekem helemaal nlet. De
ls een zoogdleren afhankelllk van de soon ls een vrcuwt e
I tot 18 maanden zwangeí BÍ laidzoogldieren wordt meestal eelst het
hooÍd geboren en daama het lijf. Blj zeezoogtdieren gaat het andeEom:
eelst koÍnt de staart en als laatste komt het hoold. Als eeí babywalvis
geborcn i§, moet die als de sodemleter naar het watercppeÍvlak rorden
geleid, andeB verd nkt hI, Drinken gaat bii lt/alvissen ook een beetje
andeEdan blj een paad, poesofmens. Eij dè moedenvalvis, de koe,
,tten de tepels verstopt in buikspl€ten. 0e bablNalvis vo0M Íjn tong
ln die spleet om de tepel heen en de moedeÍ spuit met gÍote kracM
olíeachtige melk in de bekvan haarklnd. De tong Is roonien van een
soort gÍoeven die eÍvoor zoEen dat er zo min mogelijk melk veÍloren
gaat Het zogen mag namallJk niet te lang durcn want moeder en vooÍal
klnd kunnen niet te lallg oíderwater blljven. OveÍgens is de melk
behooÍtijk voedzaam: een blauwe vinvls weegt bij Eoboorte 2000 kilo.
Maar per dag komen daar maar liefst 80 kilo's bï.

Lrwatuis

GFg,zorl

rz

I

Voedin§ / Gultuur

Waar komen de smakeliikste hap_ies vandaan?

Lekkere trek
Buitenlonders vinden onze frikondel vaak niel te eten.
Vreemd, want deTe staaf is een braaf stukje vlees vergeleken
met wat er zoal in den vreemde gesnackt wordt.
r

TEI§I:GU 00 UoGENBIR(

íiË:
Waar? ALASXA (VS)

Lekk6mlj? WÀLVISBLUBBER
Moostal wordt het rauwe walvls.
vlèes opÉediend zoals wl, cake
presenteren. Iedereeí mot trsk
snlldt eell plakle aÍ.

Waar? SCHoTLA D

Lekkemil?
GEFRIIUURDE ITIARS
Door de Mars beworcn ln
een beslagile te turèn
ontsnapt de vulllng nlet.

f

Waal? VS EN CANADA

Lskkemii? RoCKY MoU TÀl
OYSIENS

- -t-

testlkels van cen stlfl word6Í
ln een laagle beslag goÍold en
epídtuurd. ln Mootana is deze
snack zo populalr dat er elk laar
De

hetTestikelíestival plaatsvlndt.

Waar? FLoRIDA (VS)

Lekkemli? |(RABBURGER
Wanneer een kab yoryelt,
is zlrn nleuwe schaal niet
meteon hard, Dat is het
moment om hem h beslag
te dompelen en
tuÍon.

le,

Waaf

Waar? EQUADoR
lVlEXlCo

Lekkern[? ESCAl\I0tES
Het lllkt op cen bord wltte
bonèn, maaÍ Moícanen
hebben hét ovet 'hsecten'
kavlaa/, De mlerenlarvon
waarvan dlt gerecm wodt

gemaakl, schllÍen naar
noten on boter te smaken.

EN BOLIVIA

Lekkernll? CAVIA
Wat zlln hot toch eon
l6oka be6s{os. StoYeq

fÍturon, bakken: met
een cavia ftun ,e

allc

kanten op. WoÍdt met
huld oÍ al wloÈerd.
Zondor do dlkke huld

blilít er te selnlg over.

42 GElot2ola

Waar? CHiNA
Lekkernii?
5CHORPIOENKEBAB
0p de plaatseliike markt

ook verkrijgbaar in de
smaken zeepaard en zee,
ster. Sommige Chinezen
g€loven dat schorpioen
eten helpt tegen kwalen
als hoofdpijn. spasmen

WaaÍ? r.'f LEN
tekkemij? i\l0Zi(l
Stuk,es voet van een koe oÍ
Yarken in een laagje gelej,
langd urig gekookt in kruiden.

=

-

en windefigheid.

Waar? ZUiD i{0REA

!ekkernii? sA \ll,lAliJ

l

Nleine octopussen worden vlak na de vangst
in stukjesgehakt en direct opgegeten. Wet
goed kauwen, want dooÍdat de tentakets
nogeen beetie bewegen. bestaat het gevaar
dat de zuignappen zich in je keet vastzuigen.

WaaÉ CAlliE0DJA
LEKKeInii? CEFRITUURDE TARA \]TULA
D€ spinnen tèrgrootte van ie hand worden

gebakken in olie mei knoÍlook. Wordtdippend
in pepersaus gegeten als tussendoortje.

,
E

F]
=

;l

tekkernij?
GOIIÍUÏRA
De koe is heilig

gezien. Het goedje
woÍdt om religieuze
I-ILIPPUNE\]
en natuurlijk om de

medicinale werking

LekkeÍnii?
EALUÏ
Een eivan een

kip of eend, met
daarin een bijna
volgÍoeid kuiken.

straat gegeten
met koÍiandeí
zout en citroen-

[:j:]Tq:!!l
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Vliegveltlen barsten uit hu tocge . Hct gert g:
eindeloos tuxiënda vliegtuigen en etutrnrc loopn.lstanden noor de gtte. Tijtl roor een tr»ttpleet

rricun otttwcrp, vonl ttrchitett ivliklo: Deri.
'Miin terruinulwerkl lls een wasstt ut.'
t

rEKSi:

R K

Kr PÉR,

BÉELD SURo rLrR LIEHR

e Ticn er Iuturislisrh cn
nis uir. rldic \li.!\elden
§fu r h(nrd.,den \luchl.n

Irer.lnl,lrlaankoni.Icn
!.r1r.kk.n En hll lljken!c.licde
nrachincs. ni.t hun sla4n gclcli
.n h.§r!cnd. lro(oirs. nr(l hun
hrgrgcs\lr.nrcI .n hun lr\fk1r
/.r,rrírj. Toch krn.r nogh..lY..l
&r) lcrbclc sordcn. zo rr.cnl
de Oostcnritls. Irchil.cl l\'liklos
D.ri llij is nr.dcoprichr.r \.rn
Bu ro iiir \ll,llll. dnl \\.nen cn
Ànrsl.rdanr rls lhusbrsis heelt.

l itd.ns

ziJir slLrdlc archilrrtuur

rnrhs.crd. Dd i \lieg\.I{l!n Hij
\.jharsd. ri.h (^'rf dc xl:\rrr(l.n
di. de pa\srgi.r\ nroeten xllr!g.n
!oo, rt 7c bii hLrn grtc /rjn. orer

al rlic \ocrruirc die rolxlliidcr
nrcl koilers. cal.rirsen kcnrin!.

,r.r

Lrr
d. rrtd rli. hcr Losl \({tr
dar koilcrsop
hirgagchrrd lnr

l.

k(»n.n. Luchlhllcns bnrslcI uit
hun \r)c8en.,rl11 hii. Hcl i\ v,il'
\.1 onmo!.lij\ (!n alles in locde

a Toestel riidt tunnel ií
Dcrl grl ,chz!lj een .Èl,rclrl
Hii /ou e.n \liu!\cld

orl\\.rt.n

!cl elliciar l. r operu.rrd. dnn
d. hcslaande LLrchtha\ens. Il.r1t
LLrl \

ln,rlrsccrdc hij dc pÍoccsscn yrn

\li.gluig lussln ludir! cr
uil\1rff.n uillad.r hL]
rrnk.n. scho(rnrnkcn. inl,rd.n.
iIsrrpp.n.cr..lcrn BLj px\\rgi!ri

eerr

\.r li.k:

..n ,r.nrtr,L.ll!
rJ! r.!.nri.n)ilc
rr r(r\-t od\ \ i!!1ui.r.ir /,,r1. d.
h)eing7-17 old. JrLi.r lrrrrll(Nl
drl ir l(xral
li ni]rurer. ln
^ir
tar-r(,n heel di U ftrlrr.r/rlrr!,
\rn uun \L!uur! Ii,.n Dlri Jrr
rllcnrall ot..rr riltc hrd s./cl.
!Íi.S hij ri.l) ,rl kunn.n rl ill.
pi)ccsscf ni.r t)f \cschill!ndc
tl.kkrn tlrtiÍs ir,LeIl Kr)11onr.
kr)n hri dl. l!(hlh!\llrcrrrinll
nr!r .r ,,o r)ri.hr(n il!.c sr\
slrrt \oor rur. \ ol n.l lls ..n
frJ(lurllelitn ir !(n labrickl
1).ri b!\1..1 h.l klec loor /o-n
D,r. Ihr.u!h \rrporl Lrir t.
§.rt.n..c'.t.,1 (ef \ool nrr r(tr\
b( \ \ Nr urrk(lrsl op de lu.hl
hr\un ritdl ..n r(,.slclee]r \,rn dLl
tur) (1. onJ.. ,1. lcrmirrl ln
D r Nukr h.l,Lri. pilsrot\. ri
\r..rl\ ..n ksrr(i.f duf!n. I).
!li.!lLrigen dic
!,rr,11e hcblrrn

.rin!

slop i\ {)ftfur dc aankorsr
\rrrilc nrss,rgicrs cn dc

lcnnlrrl.
br!,1!!

$o !n uil!.ladcn. I)rxF

nr.ehuLfl hcr \ i.gtuig..n I ts
of. ,r(r, hel !.rrceg.bicd. Ili.r
§(r(Ll hct tocÍcl srhoongem a k1.
d..,,1e,iDg hinreNbÍachl .n d.

brrtrd\lolarnse\ uld. B! Jc (l.rLl.
hrlle. lie rich (,rd.r dc \crrr.k
lcrninal belindr. komc r)rtu§.
frssrgicÍs arn htrnd. D rinl i\
hel lo.slclklMr on op 1. \1it!.n
.\lh.rnkclijk \r. her airrrrl r(i.

sl.llcr d.rI .!r \li!S\cld fer rur
nn)cl kLrnrcr y.rscrkeD. Lurr

fCloq r(]r]

i.

cs
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Feiten & cijfers
I

Het prototype van de DÍive
ThÍough Airport telt 8 even-

wijdige 'stÍaten'. Ze zijn alleen
geschiktvooÍ nafiow body
vliegtuigen.
ln elke straatzijn 2 plekken
bij elke pitstop: 2 bÍj Aíival, 2
brj Service en 2 bij DepartuÍe.
Elk kwartieÍ kunnen erdus
16 vliegtuigen vertÍekken, ciÍca
één per minuut.
[4ei gemiddeld ongeveer 100
passagieÍs peÍ vliegtuig betekent
dat een capadteit van 6400
aankomende en 6400 veF
irekkende passagiers per uur.
a Steldai hetvliegveld 17 uur

I
I
:

.16 :

O9:0r2

perdagin bed jÍ is, dan ziin
dat ruim 200.000 passagieÍs
per dag en maximaalcirca 80
milioen perjaar.
Tervergelijking: Schiphol
verueÍktjaaíijks zo'n 50 míljoen
passagiers. Wat betreÍt capa
citeit is deze ene teÍminal
vergelijkbaar met de drukste

I

luchthaven van Europa:
HeathÍow in Londen.
De teÍm naí kan geen
bodyvliegiuigen zoals de
747 verwerken, DaarvooÍ
een a ndeÍe teÍminal met
stÍaten gebouwd moeteÍr

I

wideBoeing
zou

bÍedere

Acht'wasstraten' hebben al
n]l.r,l.r.\i\\1rit.f .Nr\1.lkrxr
Lc!!.n. on d..r|rcit.it \rf hit
vuh.rld s.hidn)l r. o\.r rr.il.n

/i|..n

'1ut

olr.

rt rl\.1111).nJ..

it Verkeer wordl minder
Dc lrLruroLrn(l Iifrc gnrr hii/iin
D . Ihloulh,\LrN Iicl o|r:. /.!1 D.r

i.

IIrr

\ci J.r lJicJl

ofr\.r| \t.l \.or.l.l.f. \.or
rllc b.lrokkcrcf AlIr.rÀl /r]
/itr rrrcu\. l.rrninrl .rf of|.È
lhl,l).hlr.n drl (lcchl!.cr d. .
inr..nn \rr c.n lc nirrl rlL'
ri I

lol!r.\ r.1(rJ.

trincit). \crkt.

l)rL konrr \.orrl doordrl ro.dori
d. huiLli{. l.nnin ls r..l ruinrl.
n.di! i, o d. \li.glLrg.n lc

tIk.r.f

.n nurocLL\r.rrn. On

\o,,

trsisi.r\ ro gÍ\nr /.

di. i.d.n rijn
(1.

Lic lu)l)xl\1rnd.D

nÍ).r.n hfgs rl di. rrin g.prl
l,..rf. \li.qluigcn nrrr Iun qrlc
lop.n. 1f d. Drn. Th.(iugh ,\iI
f.rl ho.ll Lhl ni.1 nr..r. Ell
\

lr!!1ui! ko.rl inrnr.rsLiii.cl

rcr \uf d.

!rl.!

on.l.r

11.

f

\.r1r.l

l

'+
1/

il\

.1

\

'...

\t\

m!,er

-.

!a paallett iax het huidige §chiphol

NirL rl..r d. |rs,ir.r\ h..\rf
nrinJrr frrl.A 1. | [ef l)iÍ
!.[]r (i'L \L\,r J. hi,.Lr'. O.rLl,Ll
.rl1 \ .frr..n ..f,.r II . ,,f
\r.rJ i,l.Ilr. r,]r,r r | .n rrL
g.lJ.tr hd\.n.r !.r r kJri.l r'
.r.rr 1r i j{l.n tu$r r (1. ..nnrl.
l.rnr r..l .n lLLr !rr(. l), loll.r.
llr .1.[L!rr.]r r,., , , ,i: r: .

t r.clh.l \tr,rtLL!rrr l), \rr.hl.
\rilc,r\\,r,I r11.rir]!(f ,LL lrnk
\ ,!.f\ \L,l l, L\if. rL. (l, lrul.
l.l h.rf ,. n.J r t.lr! ,\. rrrt
\ r,r\.1,1 / r. Ln,k f\rrL,,\ \l
(l,rr \rrk.. rll n nr.r L Lf aan
i..i . /.!L l).rl l)rl \r rr.I..n
r0f !.lll ]i r rlr,r. 11 . r Lrrllitirl

r

J..,r'1,,:fnl.rfr :,,,l,l !|!
lro\.rr ,,r \rll.n lr rrrif .1k..
rrruL. ri)t d.l,rgrL!r,rLDd. \.
lÍ.klLr\l! oll.i\ il, Lr \r.xl rL.
r,lr.,ll. r ,..r 1,. rl. . , .\.i., rl

0mbouwen is complex
ll.1 fhr) l.li ,1,1 hrolr\,, Tull.rr

i l. lu.lillir,ir\.r o\.r 1,rr l
/,, ur:rrrr'l).n i rr,,! rrr.Lrr rll

1,,,

!. r.gt I)(r

1,.tr

lt.t,rLrtr.

!.lrlhil\cn r)llrr{^\.n l(n
llr,,Lr]rlr ALr

uL i. rcI

l)

trr

e,,,, r,

rrt \L.l.lr .j.. r 'rr 'l) | , .L l
^.)L/ ir rr L'. nJ \,i.i .L,rrr.lr.l
r

.rrlLL' r \lxrr \Lir L,tr! ,r..lt
r I r'r L ,,t,. ll, l).rr I rl ,rnq \oor
i,iL.l \ 1, !.1\ niri ltr r rl, (\.rrl
!. -. , r,, r. !rJ.r
LL

trr u.|th. \.r\'l)r,r.lrLL.ir
ln.{fl..rdr /ir r l.rninrl in.r(l
Llrl\,t, \.r\. ri L, rrl. ron!rr*.f
L)( f.rnJ r, . r! /.tn f,,.rL.
/..r lr . rr,r. rr /ti n,,! r.L'

vrvP driv€throughanport.com

h.l,l\n !ur(rnr (!n c.n l),r\.
I !t{rlh Alrf,, r L.lrou§. r l).
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Cultuur

Aan mensen zit veel voedzaam vlees: we bestaan voor viiftig
cl clcn lan

mensenUecs !ioden $e on\eF

tecÍhrar. Dat bleek uit
dc hcitige Íeaclies op
hel tv-progrrnrmà

\ c cnnee ge5lopll) Ismcnscn'
!lÈcs nict lckkerof niel voedzrnÍl
Wtt spcelt er nog meer mec l
zilrr

o

P/o.rl,rrr.x

lan BNN.ln20ll r(cn

de pre§ln

latoren Dcnnis Stol'nr en valcrio
Zeno. bii wii/c \.ln e\perincnr.
eenslukjc !an clkl.rr\ lichaam op.
HeI CDA stclde cr kamer\ragcn
o\er Moest dc o )ro.p niel \oor

jc inl'oorliDgcn \oor je die om ccn
kclcldanscn wàar een blankc nrcl
cen ropcnhclmin wordl gekookl.

i' ni.lcrplicict bi

wel verbodln .n cr was niemand

wiklc vcrhàlcn zijn nier bcst/cn

ge\ïon.l gerrrkr 01 doodgegaaD.
MaàÍd! hel. $.Ícldsprakschandc
lan dÈ Il. hrrJrc kannibalen.In

(zi0 hct kader'Columbus ont!lckr

Kannihrlisnre

de

YS (!Ir!te

n

de

go!d.

.,.Lk hrer o!!Íschreden s"rcn.

E.n m.J.nrcns opcrcn, dat

r.or rchr vrrkniptc lypcs
\rid.r 'Eollccslcn'). Toch

4-

dc

knnnitraal ). Màardrl cÍop klcin.
sclrr0l kanDibàlisme voork!!xnr.
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Dll h(.IÍl drnken se looÍrl rln

lijft icnde ccusseontdekkurgs
rcizigcr Cfi ris«rticl Columbus. I lij
schrceÍo\€r inheemse Yolkcn dic
menscn bii bosies \€rslonden. l)i(

sord.n ..:.\l.cpt:' Ilanr
do all'air. Li.f nr.r ..n sisser al.
dc rcchtcr

oo

ledereen at iedereen

Dcnk ic .an kannibalen. drn zic

is iets

T(n» \àn Mcij1. hoogleraarrnrí,
pol(Aic raD de Radboud Unr\.r
sireir N,jmegen: Er zrjn op \..1
plckk.n mensenbotten gevond.n.
nrcl llndaidrukken vrn ntn\.n.
Ook in Europa.' Van

.clÍri

,9,,x/ irrli'

mJn\en in hel vcrleden veel soor I
gcnorcn opgcpcuzcld. en echl nicr

ccn Europese oermcns dle
zolr ii00.000 jaar geledcn lcctde.
zitn nrcnscnbotjes ontdekl lus\.r
nndcr. lbssiclc etensÍeíen In d.

illecn ir dontcr AÍrika.waarom

MiddclecuNcn dachlen henlen\.

(zie het

hcbbcn

-r?'

,(E{
"*

Columbus ontdekt kannibaal
lrlÍtdektjngsEitger ChdstoÍhl

LrColumbus (1451.1506) heeÍt
het rvooÍd 'kannlbaién' v€Eonnen.
De inwonèÍs van het Zuid-AmeÍiPÉanse ellanden, waar hlj

terccht-

kwam (de huidige Caíbische
eilaideí) steld€n 2lch voor als de
'CaÍibs'. l\Iaar omdat Columbus
dacht dat ftij in fuiè was, verstond

àlj iets met'ÍÉhn' (de achter

Íaam van de MonÉoolse këizer,
l(ublai lí\ahn) en no€mde l i de
mense, 'kahílbs'. Dat uard lateí
veÈasted tot'Pannlbalen'.
VeÍmoedelijk aten dè Cadbeí wel
stukjes dode vlland, als oorlog§Ítueel, maaÍ voÍslondon ze nooit
hele mensen,ln zljn l6lsr€§lagen
beweerde Columbus dat ze dat

TosÍ ChístoÍfol Columbus ln
1d88 op rols ghg varràclÍttc
h! m$§etendo $fldon aaÍ te
tref'er ln Yén! oord6n. En dle
vond hI
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,olrl

ftn

ook(dacht hI).

wel deden. Gevolg: door die
gie?elveÍftaleÍ liet de Spaanse
koningÍ[ lsabella in 1503 aÍ
kondigen dat el*e Íeiziger die
een meísenetet tegenkwaÍn,
hem tot slaaf mocht maken.
En vanaÍ dat moment kwamen
rel2igaÍs plotsellng wel e€ veel
'lónnlbalen' teÉen, dle ze in
hun Éoudmllnen lleten $è*en.

plaqextul§pierel
'fiq.

f

Ë',,.
Vooralwouwen en kinderenvan de Fore-stan stierven in dejaren 50
aan

kuu.

oorz aak? De consumptie

van mànnenhercenen.

liikt vrecmd. wantwaarom zou je
moeilc doen om een herr ot konijn
1c vànsen. als je cvcn gocd een
soortgenoot kunt oppcuzclcD? 'Er
gcwccst
van hongersnood, waaÍbij ncnscn
elkàar moesten eten', zcgt VaD
Mcij1.'Maardat kwam sporadisch
vooÍ. (annibalisme hàd loch echl

zijn uiteraard gevallen

t*r,

:

Na dc crash van hunvllegtnig in de

Aídes (1972) aten rngbyeÍs uit
'Urug0ay de lilken van medepassagier§Zo overleeÍden ze. Ze krégolt íàl
verstoppinÉ van het

hootdzakelilk ccn rituele beteke,
nis.' ls mensenvlees misschien niet
voedràam genoeg? Toch wel, zegt
hooglcmar moleculaiÍe alwecr eD
vlccsonderzoekcÍ Hc.k Haags
man van de Universileit Un€ch!.
'Vtftig procenr vaD hcL menselijk
lichaam bestaal ri1spicren. dat is
hct 'vlees: Dat hccit ongctwijleld
ccn uitstekende locdingswaarde.'
IÍ 1970 zochten locdingsweten,
schapperc van dc Urivcrsileit van
Michigan in dc VS dit nog iets
Precrezer

priesters dal dc lichaamsdelen en
het bloed van de mens magische

MaoÍi hooldeD op te peuzelen.'
Bij andere volkeren had kàÍniba

Verdcr ziir opde Fiii-eilandcn cn
PapocJ Nicuw-Guinea spoÍ(r vàn

lisme een meer spirilucle bedoe
ling. Het k\ïam loor dat vrou\ren
en kinderende hcrscncn van over

kiinib.'l'

rlen m,"r^^k
Afrika, oceaniè,

nreoP\o

bij Íammen i;
Azië cn Zuid Amerika. Kortom:
de helc wereld at ooit wel eens
mcns. Mensenvlees etcn hoordc
vaak bij oorlogsrituclc.'. legt Van
Meijl uir. 'Jc kon Maori,krijsers
niet eÍgcr \€rnederen dan dooÍ

leden mannen opalcn. Zowilden
ze de kracht van hun mrnnelijke
stamgenoten ovemeÍncn. Die zou
dan niet verloren gaan.'

a Mens vult

goed

McnseD eten om je maag te

vullcn

gebeu e nier stelsclmalig. Dat

u't:

aan

vijilig kiloTit ongeveer dertig kllo
eclbàar vlees. Dat levcÍ zo'n vier
kilo eiwitten op. Een mens heef!
daselijks op elke kilo lichaamsgewicht ecn gran eiwit nodig.
Omgerekend zou iemandmet een
gewicht vàn zcventig kilo dus 57
daseD doen mcl ?o n kleine man.
1972 nam een Uruguayaans
rugbyteam dc proei op de som.
Noodgedwongen, waDt d€ spelers
stortten met een vliegtuig nccr in
het kale Andesgcbcrgle. Hun enige
kans op ovcrleving was het vlees
van dodc medepassagiers te elen.
Hct spul bleek ook in de pÍaktïk

Ír

vocdzaam. de rugbycrs hicldcn
helmaar liefst 72 dagen ui1. Tocn

a AlsoÍ je toniin eet
Ma.tr ais de voedingswarrdc in
ordc is. waarom serd hcl llccs
dàn nietvakergcgctcn? I\ hel Diel

lekkerl Dal liikt mee te \allen als
Ède teccnsi;í van mensenvleeseters Írag geloven. Zo \ondcn dc
pÍcscntalorcn van hel proÈrmrnr.i
P ÉÍkdijncn dat de gcbàkkcn
stukjcs buik en bil naar bictsluk

MamotiesbidsDÍinkhaaí:
pdma hap

nor

meuourN.

Dier eet dier
Ï\ieren doen niet moeiliik
Irover kannibalisme. ln '
het dlercnÍijk zijn zo'n 200
soorien die elkaaropeten.
Dat zijÍ vooíal e€nvoudige
beestjes, mals lnsecten en
spinnen. Intelligenterc dieren
lijken maar sporadische van
elkaar te eten- Een aantrl
kannibalendieren, en hun
be$eegrcdenen:

Bldspínkhaan: Zoals
wel meer insecten eet de
vrorMjesbidspÍinkhaan
het mannetje na dé paílng
op. Het vrouMJe heeft de
eneEie nodlg om de eitjes

te kunnen aanmaken,

l(p:

Kippen lusten elkaar ln
het wild niet, maarwelals ze
in een legbatteÍll op elkaar
gepropt zitten. ljit frustratie
beginnen de dieren stukken
uit elkarte pikken. MeeÍ
dieren die letterlljk ln het
nauw zitten, mals labntten,
rea€leren met kannlbalisme.
Leeuw: Mannetjesleeuwen
doden Í/elpen die ven ckt
uUn doot een

concuÍerend

mannetje binnen de gÍoep,
Als ze trek hebben, eten ze
die dode Belpen ook op.

GEF,oE
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Cultuur

Niet verkeerd:

seDatlrel jd
smaakt naar
biefstuk

> smraktcn.lln dc b.ru.hte Durts.

tannibr l Annin \ldrsÈ!. dic in
2001 ccn !rii\\ illig rluchlolÈr ol
al- \crkli Íde d.r de gebakl(en
penis dic hiirr no!.rlr.tai\Iàs. Dc
rcí vlln hcl lichrrm.g.kookl nrcl
wrl no(Ínruskxlr crop. rva§ naar
,jn nr.n irrS goe.l rc doen. Menscn-

.r.r ls.i

SlL.rrsr uil Japan verge-

Haillvond ln 1991 e;à-Íannlbalistisch exces plaats. B

atoí ultwraak een lonto, Mac0uteieen extreem

geyvolddadlge

ageít vaí dlctatoÍ lean-Claude 'Baby Doc' Duvaller.

lc.k d. in.Lrk !rn rauw menscn\1..\ nr.r LJ,. \nD lonÍni mild cn
z.chr \,,1!.ns dc Korowai Brltr

rlces

I',,I\,..i\icus

ínr,rll
ccr

kasuaris.
slruisvogel. De snraak
\.fl.r..lclcn Toah vronscn-

Uircindclijk liikl dal dc bclangrijkstc rcdcn waàÍom kanDitra-

bo^len. zou dan weer lijkcn op

lismc nict nrccr bcslaat:menscnllees is nict ge/ond voorons. Dàt
hcbbcn wc Bclcerd door schadc
cn schandc. ledcr€ samenlcving
ksam cr op ecn gegelcn momcnr
achlcr d l nrcnsdnllees niel in
haakNns. Zo k rcgcn se uiteindc lijl( een nlkccr vsn kannibalismc.
Vandrardll wo nuToonlzet rakc
als hcl voorkonrl. Van Meijl: Jc
kunl dc rlkecr van kannib.rlisme
,rrgelijkc ruct dic van ccn ander
grool hhoc: inccsL. Ooit bleek
dat je lc niol nx)csr voortplanten

\ik'

lnis mct dc smaak dus. Zou
.en hrp.jc nrcns.nvlecsopz'jn tijd
.l n nicr dc opl('ssing zijn \oor
nrodcrnc \ csterse problelneo:'
D.Dk aan nrilieuon\ricndclrkc
crematie\cn bcrrafen issen. ot d.
\ eel

dicronvriendclijkc bio irduslrir.
ls hcl nisschicD cen kwestie lan
wenncnl
Van Mcill:
kun ie aan icdcr
"lla. in Lhcoric
^nlropoloos
l§

uit A usttu liij zrjn brjvoorbeeld eek
opdikkc wiltc 1anen. I kzelt \r ildc
het Diet ctcn. tocn ik bij ben was

nrel cen nllltst

ier ,rnders

Spranse koningshuis. da11ol in dc
zc\rntiendc ocus grote delen !àn
d. \.rckl bchecrsdc, ging aan
201)i&rrond! ingc huwelijken tcn

/jrr.

a BÍainsnàck meakt ziek
Toch lilkr cr nrccÍ aan de hand.
'D. wcrÍT tcgcn mensenvlccs
rit le dicp, zcgt Van Nleijl. Hij
heeit ecn duidelilk idee waàÍ dic
landarn konri: her is oDgezond.
Dc trousco cn kind.ren lan de

Forc.cc írmuil

Nieu\,
Guinca. rlen hel brcin lan o!erlcdcn nrlnncn. in dc hoop hun

àmiliclid. omdatjc

ianrcD mecr krns hcht eeo kind
le kritlcn nrct.cn af§iikins. Hcr

is

l\pisch icls dal jc echl mocr lcrcn
elen. Dnl zou nret menscnllccs
n

laÍkenkanTieli

a ïaboe hèlpt groeD

\ii 'r)

loor ondcrzoek. Zulk \ocdsel

Een

ksaad k,rn in ccn nrens.

h.r \lces naar

vocdscl wcnnen. De ,{borigin

iur 1c..

\orden \urr ccr hncterje diegccÍ

Guinea. §iens
\ootuuJeÍr hun lranden opalcn.
un

onder En druellilcgeldtook voor

kannibrlcn. Als je mcnscn ecr.
$oÍd le /ick. cn nemen de o!€r
l.\ingskirnsco lrnjour! Croep ai.
\in !l.iil: Nloturnerers ziin àls
groep lcn dodc o|gcschre\eÍ.

1

Pàpoea

melanie,mët!@quèst,rl

lcrxn/r

lcek op de /iskrr lan Creuzfeldthcob cn \ornndcrde de menscn\lecsctcÍs irr cen orum \an liid in
bibhcÍe de srakken. íDc zickte
blcek hlcr leel weg rc hebbcn lnn

ktdoorp (mcn. Kocicn
krc8cn die bnrncn onrd t in hun
vocr hcrsenen van Íxnt8cnotcn
!c lerkl zatcn.) Voor derc F(ncslan wrs dat reden genocg hun
linnnihnlistische ritrclcn te strk0o.
vrm\cgc hu o gezondheid. cn nicr
I)!Íse v nscge nrorele berNlrcn.
lcgl Virn Mcijluit. En ik \cnrr(ied
dal hol ovcr dc hele wcrcld op dic

g.kkckocicnriekle. Dic werd ook

nunier issesaan. Menscn wcr(Lrl

krachtcn olcr tc nomen. Maar in
dic hcrscncn /Ilcn prionen. bleck

b.sin ilron ó0. Dal zijn abnormrle eiwitten wral\an ze dood

ziek wcrdcn. Dcze zicklc. kuru.

s2 GEJ0àiróL,l

p,ocft,ndcrvirxlcliik rick vru her
vlccs. Daardoorziin /c cr lninder
van gaan eten. cn zijn zc cr uitei0-

Ik vÍeetie op, Wlllem WinteÍs,

dclijk mee gestopr.'

Sleven

Haagsman is het danr rrce ccns:
'McnscnYlccs clcn is volstrckL on
\cilig. Dnt is ook logisch. Elk
riekmakend \jrus en clkc g§iar
lÍke bncleric in llces \nn lenscn
is ook voorjou rick rlkcnd. Dat
geldl nict voor /ickrnrkcrs in hct

Ste* UltgèYels (2007):
bizare kannibalenv€rhalen van

Co,l6tning grleí : con@sionate
cannibalisn ln an amazo an
societ , Eeth Conklin, Universltèit
van Telas (2001): overde Wa die

Vraag en Antwoord
VÍageo raaÍ ,e al jaÍen mee mndloopt? ouest go6ft
anh/ooÍd. Maille vlaag naar: rcdactie@quest.nl
0í stuuÍ le yraeg naar: Redactie ouesl, Geboow
Stod6, DalsteindreeÍ 82-92, 1112 XC Diemen.

Bestaat er een punt op aarde waar de
24 tijdzones bij elkaar komen? ,onn,,.nn"",,"ss"
de tijdzones netjesvolÉens íechte
zouden lopen, zou
dat zo ziin, Dan rouden erop beide polen

,'llijnen
overde aaÍde
^ls

punten rljnwaaÍalle 24lijnen bÏ elkaar
lomen. Maarde zones gaan per land. De
lijnen ziin meeÍ èen indicatie. Alleen heel
ÉÍote (of lieveÍ gezegd brede) landen zijn
verdeeld in meerdere tijdzones: Rusland
telt er 9, net als de vS, Canada heeft er 6
en Australlè 3. China daarente8en heett
maar een tiidzone, Erwonen geen mensen

'lï

op de polen, dus zijn er geen oÍíicièle
tÍdzones. De ondeÍzoekscentra die op

Antarctica zitten, Éebruiken de tijdzone
van de dichtstbii.ijnde stad. DaaÍ halen
ze hun vooÍÍaden vandaan, Hetzuidpool
station Amundsen-Scott gebÍuikt biivoor
beeld dezelfde tijdzone als Chrjstchurch
in Nieuw-Zeeland, Vooí hun onderzoek
hanteíeí de poolondefloekeís de univeÍsele standaaÍdljjd UTC, die bijna gelijk
is aan Creenu/ich Mean Time.

4
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Waarom
op je huid een
blauwe plek als je
je stoot, maar op
je hoofd een bult?
Íessa Tromme en, Dongen

Dlauwe plekken en bulten
lJhebben dezelÍde oonaàk.
DooÍ een val oÍ stoot baísten
bloedvaten ondeÍ de huid en
stmomt er bloed het lichaam
in.0p de meeste plaatsen in
je liiíkan datbloed zich in
het vÍeefsel om de plek heen
verspÍeiden.0p het hooÍd is
dat wat lastiger: daar zit de
schedelvlak onderde huid en
daarom is er geen plaatsvoor

hetbloed. En dos zoekt dat
een andere weÉ: omhoog. De
huid zetve&olgens uit om het
bloed plaatste geven, en zo
ontstaat een bult. Een Íkse
bloeduitstoninÉkan ove gens
op andeÍe delen in ie llchaam
ook welvoor een ophoging van
de huid zoÍgen.
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staan?
.

h
een

samen waren ze

2011 goed voor

elekt.iciteitpÍoduclle

kwh.
het iaargebruik yan
1,2 milloen edsF

van 4298

.

landse

.

miliooí

DatkomtneeÍop
huishoudeís.

De provincie

Flcvolal|d telt met
578 exemplaren de
meeste windhrlblnes
Yall Í{ededand.

list

f&l, móihlfËftten kÈb

car

de molsrs t at
komt doordst d0 hladen vatl de moleís

Lrh€t ndamant ran

Mnd legonhoudon, waadoor het achb.
sen molen minderhadwaait. Berclcnd
is datde aÍstand tussen 2 molens voor
optimaal Íendement mlnlmaal de lengte
van l0 otorbladen moetzijn.

s-

1
,,

t*:

ftat

le verwarmi een oven

_

Jvoor om te zorgen dat
het gerecht tÍdens de hele
bakiiid op dezelíde tempe
raiuur blÍft. Dat maakthet
makkeljk om dejuiste bak'

tjd

t€ bepalen. Want detiid

d e hei kost om

optempe-

Íaiuurte komen verschilt

Waarom staat er op verpakkingen van voedingsmiddelen
vaak'serveersuggestie' of 'serveertip'! nanrrvoressen Hoogvtet
lrerpd"hinBer moeten

e'Íoo

uitTien, dan verhopen ze berer,

VDaàrom zetten ÍabÍihanren ve s 1ui( op het pah lÍuiryoghuí1,
hele oiijven mettakje op de olijíolie en knakodetomater op
tomatensap. UiteraaÍdzitdatnieiallemaal in deverpakking,
maarvooral bijondoorzichtige verpakkingen is dat niet direct
duidelijk- 0m ie vooÍkorien dat klanten zich vergissen, en om
ie zorgen dat de producentgeen rechtszaak aan zijn broek
krijgt, staat eÍvaak een serveersuggestie op de verpakking.
Dat betekent dus dat de garne nÉ ofde exíatoevoeging
die op de verpakking staat, ernietin zit, maardat
seÍvercn metdatexÍaatie weleen goed idee is.
Net brengen van inspnatie, noemt Riannevan
der SaÍ van Ahold (het moederbedrijfvan AlbeÍt
Neiin)dat. Nlaareigenlijk is het een waarschuwlngvoorde
consument en een bescheÍmingsmaatÍegel voor de pÍoducent.

-

nogal peÍ oven. Eovendien
vinden bi, hogeÍe tempeÍatuÍen andere chemische
processen plaats dan bij
agere. Een pizza zal nooit
zon Íijne kokante bodem
kÍiigen alsje die op een te
lagetemperatuuÍ bakt. ook
de eersie paaÍ minuten op
lage iemperatuuÍ bakken
kan invloed hebben op het
eindresultaat. Een cake oÍ
een souÍÍlé zaldan nooit zo
mooi rijzen. Bij gerechten

alseen groenteschotelof
bÍaadvlees maakt het niet
uit ofie ze diÍect in de oven
schuift. Alleen Ínoetje dan
dus zelfin de gaien houden
wanneerhet klaar is.

Moerol,
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Vnaag en Antwoord
Vnll.n raar le al ,aren moo rondloopt? ouest tE€Ít
anlwoord. Mail re vraag narr: rcdactle@quest.nl
0f atuur lo vraag naar: R6d.ctle QÍest, Gebourv
St do, Dalsteindrséf 82-92, 1112XC Dlemen.

a
a

lJsb st mt ull
de lar6n 90.

a

7 fabíkenLn
zochten toen ean
maÍler om appe.

a

nlen eénmudlg
ean comlutoÍs

te YeÉi l€n.

lllaanoorlin
de 2 vierkante

gaatjes op een
usb-ste['ler?
grotrt Elrb
ls d€ DhruG rlftb

Daan van Veen. Wass€naar

dle 29 Dèter

Lrhet i.s.hdwn

.

De

mrden.

l

l\ie

De blauwe vlnvl! la
het zwaa6ta dlar dat

ral

ger:3, nalar.
Mr.r hll Íoog mrar
dc hdft: 90 toll.

E

BÍ

zltten kleine uitsteeksels
vanult de computeÍ vast
in de lhatjes, die vooF
komen dat de stekl€r er
te makkelík uitvalt. Zo
bliiit de veóinding actieí.

ooit bestaan hooft.
De Étootste dlno oolt,
de ÀrgeD ,tr,,,{rrua,

.

Eí

de
usb-íekker in de usbpoort, hoorje een klikg€luld.0p dat moment

Ék.n

.

Í

gercn howast.

Het hail Ien aan

blrowe vlnvl3
600 kllo.

ulagt

Hoe bepalen hulpdiensten de weg
door een opgebÍolcn stad?
Katinka Janssen, Eindhoven

lQommige, voonllang.
rJduíige weÍl(zaamheden
worden in het navigatie.
systeem van de ambulance
ingevoed', aldus Paul Hoymeiier van de Àmbulance-

dienrt AmsteÍdam. PeÍfu ct
weÍkt dat niet. 'Uitgelopen
werkzaamheden sotden vaak
niet doolgegeven, waadoot
we toch regelmatlg

vooteeí

opstopping staan. 0mdat
de chauÍfeuG de stad goed
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kennen, vinden zij meestal
snel een altematieve route,'
HeEelfde gèldt voorde om-

leidingen die nlet staan
aangegeYen. '€€n stad als
ÀnsteÍdam ft eeft daEelijk§
15 A4'tjes met omlèidingen,
wë*laamhodon en opstoppingen', veryolgt H€ymeijer
'Het is ondoeílljk om alles
in te voeren, We tekenen dus
ook op het gezoíde boercnverstand val| de jdeÉ.'

2

Vraag en Antwoord
VEgen waaÍje aliaren nee rondloopt? Quest geeft
antwoord. Mail ievraag naar redactie@quest.nl
0f stuurje vraag naar: Redactle ouest, Gebouw
Stede, Dalsteindreeí 82.92, 1112 XC Diemen.

Klopt het dat blafÍende honden
niet bijten? wouda Eeserdine, zaandam
Àlee, het is geen algemene

llwaaÍneid dat blàfÍende

honden niet bijten. Wel is
hetzo dat blatÍen een eeÍste
agÍessiesignaal is. GeeÍ je
je dan algewonnen, bijvoorbeeld door genoeg aístand
te bewaÍen, dan zal een hond
niet snel overgaan tot bÍten.
Het dier weet dan dat hijde
winnaar is en zalzijn agÍessie
niet verder dooÍvoereÍ, want
dat zou zonde van deenergie
zijn, Honden en andeÍe daercn

!

doen in het wild hetzelfde.
Als er een conílict dÍeigt,
laten beide dieren allerlei
agressiesignalen zien en
horcn. Ivleestal haakt één
van de 2

Íuu

iemak€rs dan

alaí omdat hijweet dathij
het ondeÍspit gaat delven.
Alleen als beide dieren het

gevoelhebben dat ze het
kunnen winnen, komt het

ilt$

tot een echt gevecht,

ínle

nieuwste camerasTiln van goede kwa iieit, reSt
l,rEÍwin Schoemaher, dkecteurvan VEB0\, een onder
nemesveÍeniging die zich richt op bedrijÍsbeveiliging.

'll4aarbeveiligingscamela'sgaan gemiddeld 15 jaaÍmee.
Erhangen daardoor nog veel cameÍa's in het land die een
steÍkverouderde ku/aliteit hebbeÍ.'En de beelden van die
cameÍa's ziin juist de beelden dae je op tv ziet. 'Duideliike
beelden laat de politie mindeí vaakzien bii opspoing
yezocht, omdatze daarvoor minder hulp nodig hebben.

luistbijdebeeldenwaarmensen nietzo he*enbaarop
siaan, zijn burgertips nodig.' Daadoor lÍkt hetalsoÍalle
cameía s van ínatrge kwaliteitzijn. terwijldar nietzo h.

f-tl,i/

. ln l{ededand hangen
clrca 3000 camera's
dlè door gemeentes
rUí opgehangen, Het
aantal camera's van
bedrijven ls onbekend,
. Het Verenigd Konlnk.
dlk ls koploper als hèt
om cameratoezicht
gaat. h het land
hangen maàr lleÍst 4,2
mllioen gemeeÍielijké

Vraag en Antwoord
aliaren mee rondloopt? Quest geeít
antwood. Mail je vÍaag naar: Íedactie@quest.nl
0f stuurJe vÍaag naar: Redactle Quest, Gehouw
VraÉen waarje

Stede, DalsteindÍeef 82.92, 1112 XC Diem€n.

Als je een stuk jonge kaas in
de winkel koopt en dat 10
maanden laat liggen, wordt
het dan vanzelÍ belegen kaas?
Hans RemmeÍsY/aa

Delegen kaa9 s niets
lJanders dan jonee kaas
die een tijd heeÍt gelegen.
Ivlaarje kaas z€lf oud laten
worden. werkt nieials hèt
geen hele kaas is. Eenmaal
aangesneden gaat de kaas
schimmelen als je hem te
lang laat liggen. l(oop je
een hele kaas. dan kun ie
er welzelf belegen oí oude
kaas van maken. Voot een

moetje eÍvoor zoÍ8en
dat in de Í!imte waaÍje
de kaas legt, de juiste
omstandigheden heeÍsen.
VooÍ Goudse (en andere
harde kazen) is dat een
temperatuurvan 10 tot
12 graden Celsius en een
Íelatieve luchtvochtigheid

optimaal jpingspÍoces

-í-È:-

fl

t
. De lanElste bergketen
ter weÍeld llgt voor 90
procent ondeÍ water: de
Mld-Atlantische Íug ln
de Atlantische oceran.
. Deze strekt zlch ult
over 65.000 kilometeÍ
en looptvan de l{oordpool tot Antarctlca.

.

De gemiddelde

dlepte

van de oc€aan is 4,3

kilometer.
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Een

gedetlnoords

mag ten mlnste één

0ur per wèek boroak
ontYangen. Barool
mag 8€en goodoísn
YOOÍ de goYaigone

.

Dit b€zo6l Íroat

ordontollk gollood
ziln: de khdlíg mag
niet doonlchtlg

zln

etl het bownllcha.n

noet hedekt z{n.

.

Afgezlèn veí a€n

kort6 bsgtoetlng, ls
lichamell|k coítact
tussen beroekel
en gevangeno

toegestarr.

Hoe komt de Keukenhof aan zijn naam?
Shanthy Lepelaar, Leideídoíp

l\e

(eukenhoflist in de duinen. dicht

IJbij

stotTeyting;n. vroeger, toón dat
kasteelnoÉ in gebruikwas, wed allés
waterleefdeen gÍoeide in de duinen

gebruiK als voedsel voor de mensen ln
het kasteel. Datgingom konÍnen én
íazanten, maarookom kruiden en fÍult,
De duinen fungeeden dus éÍgenlilk als
een leveËncieÍvan de keuken vooÍ het
hoÍ, zoals de beroneÍs eí omwonenden
van een kasteelworden genoemd. Uit
die functie ontstond later ook de naam
Keukenhof.

det
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niet van de ede op de andere

dag Sierke manÍËn en vmÍwèn

bÈrinnen op tiid,6m hun richaam
Ie bereide/op het zwa,e werk.
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Een vrachtwgen trekken
of een boonstum werpen,
wie tvil cht nctu níet?

Krlchtsporters en cleelnenets oan Stetkste man-

t

edstt'íjden dranien

hnt

biceps er níet voor om.
Een paur ijzersterke trucs.
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r.sroslcron a:rnnlrkl. Drl
nunDclijk hoÍ oon helpl bit
dc aannrark vrn spicrNcellcL.
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Soms maakt een ge$tlsqte
ahuiiling_ie een topspgrter
> Hoc meer crearine in je

liji

hoi:

meeÍ energie er in de spier kom(.
ls dat dan hél wondemiddel
voor krachtpatsers? Waarschijnlijk nier alsje lichaam er zelf
gcnoeg van aanmaakt. dan he€Íl
meer van het spul geen ziÍ. Vet
en koolhldraten zijn ook belangrijk, die geven eneÍgie. Krachl
sporlers zijn dan ook neestal
gÍole eters. Per dag werken ze
zoh 4000 calorieen w€9. Dal
is bijna het dubbcle van lmr je

hoog genoeg om buiten r!€stcn
te raken. ofom een haÍaanvalle
krijsen. Beide nie! handis alsjc
een halter boven je hoofd houdl.
G€wichthetfers die uitademen.
houden €€n normale bloeddruk.
BoveÍdien heefl een bÍul een
psrhologisch eÍfecr je voelr je er
slerker door En je maaktdoor
schreeuwen adrenaline aàn,
waardoor €r sneller bloed naar

lndrukwekkcnd, dat geschÍeeuw

MaaÍ

je
ba6l vàn het testoíeron. en je
hebt kilo s biefsluk !€rslonden.
Tïd om iets op le lillen. DaarbÍ
J€ hebl jarcnlang getÍaind.

slàakje als krachtpatser een
ocrkreet. Waarom? Arnold dc
Haan: 'Een schreeuw dient om
je longen leeg te maken. Als jc
ieB zwaan oplih. voel je dat
inje borst. Daar komt dÍuk op.
Schreeuwen vennirdert die
spanning.' Als je je adem inhoudt. kan dat zelfs gevaarlijk
zijn, zo blijkt uil een onderzoek
lit de British Jounml oÍ Spo s
Medicine dt 1992. De ondeÍzoekers maten de bloeddÍuk van
gcwichtheffers, lcrwijl die lrdens
ecn zware oefening hun adem
inhielden. De bloeddruk van de
sporleÍs sleeg naar een gerrarlijke waarde van 180/1 10. Dal is

is er geen beschaafdere
manier om slcrk te worden?
Jazeker Je mrdt o{,k steÍker als
jeje alleen inbceldt dat je lÍàint.
Een ondeÍzoek van de Amerikàarse Cleveland Clinic Foundation wees io 2004 uii dat proelp€Ísonen íerkere pinkspieren
kregen door ecn paaÍ eeken lang
alleen màaÍ aan deze spier te
denken. Dàardoor narn de kracht
van de pink maar liefsl met 35
proccnt toe. In 2011onldekten
dc Duitse Univcrsileiten van
L€ipzig en van Liebig e€n soortg€lrk effect in grotere spiercn.
zoals de bovcnbenen. Ze lielen
leígroepen eersl een week lang
oetcningen docn. Laler moestcn
de pÍoetpersonen zich alleen
voorslelleÍ dat ze de bewegingcn
uilvoeÍden. Hun kracht werd
nà eeÍ paar maand€n gemeten.

Sterke beroemdheden
frD

\./

va

de kerm ssen v,,n rond

tsoo ti"

o"n."*"n

bilzondere lichamen. Zoals

klcÍre mensen, vrouwen rnet
baaídcn en ste*e mannen.
Een paarzwaaÍgewichten uit
de krachtsportgeschiedenis.
en hun specialit€ ten:
John Holtum (184s 1S1S)
uit Denemarken werd beroemd
dooÍ kanonskogels op te
vangen met zijn borst. Datging
niet altitd goed. Bijdc ce6te

I

poging !ed00Í hij3 vingers.
Katie Sandw na (1884
1952) uit 0ostenÍrjk gooide
hoge ogen als vrouwelrke

I

krachtsporter. Haar sp€cia'

liteit? Een oÍ meer mannen
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optilen en m€t hen rond

!

Sregmund Breitbari
(1883 1925) stond bekend
om zij speciacuiaire stunis.
Zo beklom hij ladders nret
een babyoliÍant in ziin rÍmer.
En hils o€g metziin blot""
handen spijkers door een
plank. Deze laatste act werd
hem íataal:hijschoot uit, en
de Íoestige spijker kwam in
ziin been teíecht. Breitbart
stieí aan b oedveÍgiÍtiging.

Familievemaak op de kemisr
mannenlift ster Xatie Sandwina
en Sicgmund BreitbaÍt tiidens
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k.rnrpio.n E.r0 \liinl\ ll1rrl.r in
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Allemansverkiezingen
Ïn

1917 mogèn vooÍ het aeÍí alle mannen in Nedeíand naaÍ
stembus. PartijleldeÍ Pleter Jelles TrcelstÍa vaí de Sociaal
DemocÉtlsche Arbeiderspartij vindt dat hét moÍnentom een
rcvolutie van het gewone volk uÍt te rcopen. De posteÍ van de
VÍij-tiberale Candidaten uit 1918 waars.huwt daartege[: met
Tmelstra op de bok zou ons land in de afgrond storten.
De rcvolutle mislukt. Ilíaar de an8§t voor de sociallsten blijft
bestaan.ln 1929 maaktde libelale Víjheidsbond een posteí
die lpdcht is op voux/en, die in 1922 algemeen kiesreclt
hadden gekegen. Ook zÍ moeten {yakon teepn de'rcode
overfieeBing', rechts in beeld met vlag.

lde
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1937

prcplgandamiddel
Televisie, radio, twitter: in verkiezingstijd gebruiken politici alle
míddelen om onze huiskamers binnen te dringen. Dat ging er
vroeger heel wat bescheidener

partijen zich op

een

a TErcI:MÀnlrcN B0EnSMA/

am toe,

Toen presenteeftlen de

A4-tje. Long kve de verkielfugspo*er!

F0T0'S: OoCUMENTAÍlECENTRUrtl NEDERLÀNDSE P0tlTlEXt PARTIIEN

1937

Dn

CQLIJNI

Storm op komst
Ïn

1929 stort d€ beuís van NewYork in en woÍdtdeeeÍste
lwereldwijde recessie een feit. Werkloosheid rvoídt hetgrote
thema bínnen de politiek, ln dejaren 30 ontstaan veelnieuwe
paniien, zoals de nazistische NSB. PartijleideÍAnton lllussen
doet in '37 een gooinaarde macht. Hijwilde buÍgèÍ(net als dè
vÍouwop de poster) angst inboezemen vooÍde communisten,
Het is HendÍikColÍn, de sn urman van de Anti-Revoluuonairc
Partij, die uiteindeljk ministeÍ'prcsident woídt. Helaas lan hii
Nede and niet behoeden voor de ooÍlog.

GEFgrzot?l

os

I

Visueel

maar Yeel mensen vinden de

1946

1971

1956

DOI

llS

illllíY;

lllJ t00S

TIBOUR

t_'

Jtlederlanders k'rezen de

PÀRÏUllA]I [EÀIBIIO
!t:§I vtr IET GEIHI vou íÀBBAD

1963

Nieuwelingen
€ ooÍlog

isvooÈijen eÍkan weergelacheí woden

op de ve*leziÍgsposteÍ van de net opge chte Panii
van de aóeid. samen met de kaÍDlieke KvP komt die
partj aan de macht in een ooms"íodë coalitie. ln 1948
ontstaat nog een partij, de Volfispaítï vool VÍijheid en
Democratie (vVD), een samenweíkingvan eeí aantal
liberale partijen. ln '56 gaat de WD-campagne oveÍ de
mnlngnood. Niet !)ek, want de grceierde N€de andse
baolking halst uit de bescnlkbare mningrconaad. Eefl
goerenpartii
andere nieuwollng dientzich in '58 aan: de
(want
eigengeÍeid en
van boer Koekook. DIe ma*ante
'eenvoudig' voor Haagse bégdppen) ltoÍman komt op

deve ieziígsposteíte

staan. HÍ bemachtlgt een zetel
lot 1981 behoudt.

in de lvreede (amer, die hÍ

70 GEloe/201,
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Boeren'Partij
,iïilï:'ffi':s

ila'J

1977

Kiesde

ministerpresident
es

DenUyl

h/dA2
1977

/oor een
nieurzen onder
Nederlond
noor fijbelse noÍmen

Ret)ÍrnotoÍische
Polilie|(e

Fede|olie

@

JAN P.M.RIEIIGRK

Letters en leuzen
ËÍoewd

I

de bev idendejaren 60 nagalmen in dejarcn 70,

lyinden veel NedeÍlanders de veÍlíiezinÉsposter van dè

PSP

(1971) sdrokkend. De partij wil hieÍmee de aandacht l,€stigen
op de uouweíemancipafe en op hun wedesoolitiek. ln 1977
zijn de posteE vooÍal typografisch, zoals deze 2 van de hdA eí
de RPF. Geen beelden, maarletteEen leuzen moeten kiezers
trekken. De stÍijd gaat tussen de PvdA on het CDA. De PvdAvooÍman Don UylpÍobeert zijn premleÍschap te veÍlengen. Dat
gaathem nl6t lukken, wanthetCDA (met lijsttrckker Dries van
Agt)zalna de ve*iezing gaan Íegercn.

GEIaezorZ
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Visueel
De trend van de

1981

Samen
aaÍL

'twerk

laatste tien iaar:
betrouwbare ko ppl[

1998

1986

Andere Politiek
stemt allen lijst

0tt0[naTti

Inhoud versus humor
vaak kiest de WD in 1981 vooÍ een poster
een lnhoudelijke boods.hap. l(ieueB weten
zo prccies Íaaí de libeÍalen voor than: meeÍ welft!
ook 066 kiest in 1986 tooí een bekende aanpak.
D6ae partl píljst rchzelÍ opnleuw aan als het alteÍíatief in Den Haag, op deze posterAnderc Politiek'
genoemd. De SP kiest in 1998 een andermiddelom
stemmen te trekken: humoí 0p de posteíverandert
detoenmalige prcmierWim Kok (PvdA)langzaam in
Fíts Eolkesteln (VVD). Wie die ontrvikkeling stoppen

Toals

4tnet

wll, stamt SP.

?2

Glor2o1,

2002

2006
GELUKE KANSEN
VOOR lEDEREIN

2010

Kies mij!
lneloof

miiop miin hlauwe o8en. ih zal u ter wile zijn.'
\,1'vertrouw mij. ih kan \ederland (mer mijn wjTende

ving€rlje) socialeÍ mahen. 'll4et rFchte rug en een 0rd"je
shawlom mijn nek sta ikop ofl ons land te Íedden.'Het
laatste decennium staan de lijsttrekkeEvan de partijen
centraalin de campagnes. En d(s ookop de posters, Het
meÍendeelvan de partii-affiches uitdeze periode woÍdt
opgesieÍd do0r koppen. En !alt hetverkiezingsresultaat
vaÍ een bepaalde koptegen, dan is de kans gÍootdat de
persoon in kwesiie niet opnieuwop de posters verschijnt.

6Hdt,oil
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I
Hoe een boom het

tlËlosgelsa[aÉ

Houten stenen

Instant steen
'
een boon
flàIwP ànlh.nrd
.lrr
eraan. Er zljn niet.versieende bor;i
opgegraven van 10.000 taa' oud E...
zijn bomen bekend die na 80laar a
veEteend waÍen. Alsje de onrstandigheden opunraal rnaakt, kan h€t f0g

EJoe snelve,st€ent

llHcr

'i,

I,

''i"
!r,

STAP

Plant wordt mal

STAP

de ee6te stap is Belukt.
boom I Pi onder de erond

noed.
\f,De

en eÍrln gecn nsecten. b;cte ën
en zramrnon d e lrem aan kunn€n

!reten

Nu volgt een pÍoces

datop
hei €erste gezicht op magie lijktl
I'oui ÍerandeÍt n steen, Hoe?

L
Ë

7

(

1. D. boom wordtweek€n
2. Het wateÍ in de bodem bevat
kle ne hoeveelheden miaeÍalen.
\leeía zii daaÍ siliciumoxid€
b

j

de bouwsteen vaf zand.

\!ateÍ met siic umoxlde sijpet

3.

De nerven, vaten

er celwanden

!an de boomdienen als ma.

S iciumoxide kristal is€erti het
slaat a s een dun laagie kristal

4.

Het plantmaieriaal valt uit
elkaaí. maaÍ slliciu moxide blijft
achteÍ en vormi een stenen
kop e.le lrouten sie€n s klaar

Het bovenstaande stappenplan
liikt sirirpeL maar het ls een
de icaat Droc€s De comb naue

te peÍaturr zuurgra.d en
druk mo€tzo ziin dat het kÍista
liseref ge cide ík veÍloopt. En
natuur ijk roet eÍvoldoende
siliciunroxidc aanwezig zljn in
van

\

.'

veel sneller. Japanse onderzoek€rs
hlngen paaltjes in een heer.:uu.
siliciumhoudend kÍaierÍneeí bil dE
Tate-vulkaan. Eens peÍ jaar haalden
ze de siukken hout naar boven. En
wat bleek? Na 7 jaaíwas het hout a
behoodijkversleend. À4aar dat is nog
niksverge eken met de Ameíikaans€
wetenschappersvan hei Pac Íic North
West LaboÍatory in Richlafd zij
weekten stukjes houi (geen boonr
stammen dus) 2 dagen in zouizuur
en 2 dagen in een siliciumoploss ng
Daarna bakten ze het hout2
bl
'rur oven.
1400 gÍaden in een zuurstofvÍje

ja hoor binnen een paardagen was
hetversieende holt klaar. Wat moet
je eÍnree? Net veísteende houl s
poÍeus, vuuruast en heeÍt een enorm
opperviak. De ondeízoekers willen eÍ
En

Kleurenstaal
I lerstcenLl oIt

Tiet eÍ meestal

Vmaarsaar. snts en steenachtic
uit. Dat konrl natuur jk onrdai hei
steen Ís. He1 meeste versteende
hout bestaat u t kristall€n van
siliciurnox de, oandat die stoÍ ruim
aanwezig is in lvalervan zandeÍige
en modder gc bodems. Siliclumox de is doozichtig. $ t oí grijs en
daaroan lreeÍ1 lret veÍsteende h0ut
ook die kl€ur. Soms bevai hcl
waieÍ dat LanÉs de boom sijpelt
andere m nera en dan silicium
oxld€. Daadooí kan de boom alle
kieuÍen van de Íegenboog kriigen.
Water rnet veelopgelost ijzererln

filteÍs mee maken vooÍ de chem sche

bilvoorbeeld, kan gaan ïoesten.
Dat zoÍgt dat hetÍossiele hout
rood oíbÍuin uitslaat. WateÍ nrei
veel koohloÍ l€vert een zwarle

Hoe word ik een

maart 2004:

lossiel?, ouest,
u t de .!r.tl

,rr f.r

hi,rn !ersie.ndr, Qi.si.

I

Psychologlie
Í_----------'l

Moeilijker
maakt illker?
,1p

de werkvloer Baat het
mensen voor
de wind. Wie makkelijkis, zal
hoog scoíen op meegaand
heid. eën var de 5 klassieke

Lrmoeililhe

pe6oonliikheidskenmerken in
de psychologie. lVeegaande
mensen passen zich makke.
lijk aan andere mensen aan,
en zijn snelgeneigd compÍomissen te sluitèo. Wie nietmeegaand (lees: moeilijk) is,
wil altijd de beste zijn en het
hoogste woord voeren. Dat
ziin helemaal geen verkeeÍde
eigenschappen. ln elkgeval
niet voor de dwaÍsliggerzeli
llllstratieÍ is een testje in het
Bgc-ptogamÍíl,a Child of out
Ime uit2010. JuÍisten van
een gÍoot Brits advocatenkantoor werden ondeíwomen
aan een p€rsoonlijkheidstest.
Advocaten die niet meegaand
waren, bleken succesvoller te
zijn en hogerop de laddeÍ in
het bedÍijí te zrjn geklommen
dan hun mind€r 'moeilijke'
collega s, Van de advocaten
met de hoogste inkomens,
scoorde 63 procent laag op

meegaandheid.
ln een wat sedeuzer, wetenschappelijk onderzoek van
de CoÍnell UniveÍsiteit (VS)
in 2011werd het Íinanciële
succes !an niet-meegaande
types bevestigd. zij bleken
gemiddeld 18 procent meer
te veÍdienen dan bovengemiddeld meegaandèn. Al
zou dit ook een kwestie van
de kip en heteikunnen zijn:
is het succes het gevolg van
het dwaÍse kaÉkter, of is het
karakteÍ mede gevoimd dooÍ
het succes?

L-________-J
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tegen
de
Vrouwwil
opstandeling
l< het om veBieren dààt

Liegen of knokken?
van dwalsligSende pubeÍs

I.luders
\rmoeten

krezen lussen 2 kwaden:
eindeloos ruzién met hun opstandige
kíoost of acceptercn dat hun kindeÍeÍ
vaak tegen ze liegen. Want, ontdekten
onderu oekeÍs van PennsylvanÍa State
unívelsity (VS) in 2000, adolescenten
die liegen houden daaÍmeë de sÍeelin
huis op peil. Een gÍoot aantal tiene§
keeg een reeks ondervverpen voorgeschoteld, zoals drank- en drugs'
gebruik en seks, met de vraag ol ze
tegenover hun oudelsweleens liegen
over dle onderueÍpen. Ivlaar liefst 96
procent gaftoe overten minste één

onderweÍp te llegen tegen vader èn

^
ILhebben
moedeí De gemiddelde tieneÍ bleek
oveí V3 van de vooÍgeleÉde ondèÍ'
weípen te llegen. Dat lijken voorde
oudeÍs geen scores om blij mee te
zijn. Maar dat 2rjn ze misschien wel,
aldus de onderzoe*eÍs. Íenminste,
als die oudeÍs een haÍmonieus huishouden belangÍijkervlnden dan een
eeÍlijk klnd. Want detleneÍs werd
ook gevraagd rvat de Íedenen waÍèn
om te liegen. En de vaakí genoemde
rcden had een sympathiek Íandjer ze
wilden rulle en conflicten voorkomen.
Met succes, want in geziínen waar
meer gelogen werd, wed ook mindèÍ
geruzied.

moeiliihe m;nnen
het maaÍ makkelijk. Hoewel
vÍoÍwen in onderzoeken naaÍ
de aantrekkelijkheid van het
andeÍe geslacht vaak zéggen
dal ze lieve types aantrekke'
lrkeÍvinden, blilken ze in
weÍkelijkheid juist vakeí met
minder makkelijke mannen te
daten. Dat vÍouwen mindeÍ
bíave types kiezen dan ze zelf
willen toegeven, woÍdt ook
Nel hel' nice Éuy stercotYqe'
genoemd. Wetenschappers
van de ljniversiteit van South
Carolina (VS)lieten in 2006
191 manneliike studeíten een
peÍsoonlijkheidstest invullen.
Dë mannen beantwooÍdden
ook vÍagen oveÍ hun dateveíeden, Vervolgens moesten
vÍouweliike studenten deze
mannen beoordelen op hun
aanÍekkelijkheid. Niet alleen
aantr€kkelijkheid, maar ook
meegaaodheid bleek invloed
te hebben op het succes van
een man biide vÍouwen. Hoe
minder meegaand, hoe meer

sekspartners hijhad.

L__---_-__r
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Test: hoe ver ga j4 mee?
wordt opgepakt, en verdacht van een emstig misdÍijÍ. Kan
Ègebeurcn.lMaaÍ, jijhèbt dat misd if nietgepleegd.ln dat Beval
isdwaÍsheid nuttig. Waít dwàÍsligges lopen mindelÍisico een valse

Otel:je

bekentenis af te geven, aldus rechtspsycholoog Gisli Gudionsson
van het King's College in [onden. lveegaande types kijken op tegen
autoÍiteiten als agenten, en ze ziií snel geneigd heÍ op hun woord
te geloven. Gudionsson ontwikkelde een tesi om te achteÍhalen hoe
meegaand iemand is.

JA I{EC

I

Als ik onder druk lvord gezet, geef ik

snelhun

2

zin.

adeÍe

mensen

lkvind het moeilijkom te8en iemand tezeggen
datik het niet mót hem eens

ben.

3

Bij mensen met gezag kÍljg ik een ongemakkelijk en

4

Als mensen er Íllnk op hameÍen dat ze geliik hebben,
weten ze mij daaÍmee meestalwelte

5

ln de buurt van mensèn met gezag neig ik emaaÍ
alert en schrilachtiÉte rvoÍden,
lt prob€er mensen Ínet Slezag voonl niet te beledigen.

oicomÍorkbelgevoel,

n !
! !

tr tr

overtuigen. !

6
7
8

Vnlgens mij ben ik een eÍg gehoonaam peÍsoon,

Zelfs als ik weet dat andeÍen ongelijk hebben,
heb ikvaak de neigiíg!e gelÍk te geven.
ln plaats van de discussie aantegaan, is het meestal
verstandiger om moeilijke situaties uit de weg te gaan.

9
10

lk píobeerhet aídeÍë mensen naarhun /in te maken,

!

!!

Dtr
Dtr

-ltr
ND

ntr

11ll4et andere mensen in discussie gaan omdat,e het
nietmetze eens bent, kost veeltijd en levertvaak
maarweinig op.
12 Doen wat je verteld woÍdt, is in de meeste gevallen
het veÍíandigste.

13 Als ik zelí zo mlln twijíels heb over een onderweD,
ben ik geneigd te geloven wat een ander mrj vertelt.

14

lk probèeí conírontaties in hst algemeente veÍmijden.

15 Toen ik nog een kind was, luastede ik ahijd braaf
naaÍ mijn oudeÍs.

!!

!tr
!!
!tr
n!
!!

16
17

lk doe eí8 mUn b€st te doen wat yan me velvacht wordt,

18

Als ik ondeÍ druk wordt gezet om iets te doen wat ik
ei8enlijk nietwil, veÍzet

tr

een andeÍ nooit gelijk geven, simpelweg om
hem een plezierte

! .

Het interesseert mlj maarweinigwat andercn over

miidenken.

ikmijÍlink.

19lkzou

doen.

tr !

!

20 Toen ik nog een kind was, heb ikweleens de schuld op
mijgenoÀen voor iets dat ik niet had

gedaan. ! D

elke met la' levèrt een punt op. Behalve vÍagen 17, 18 eí
19, daar levert een 'nee' een pÍntop. Mensen die mede vanwege
hun meegaandheid een misdaad bekennen dieze niet be8ingen,
scoíen in de reEel14 oí hogèÍ Een gemiddeld mens haalteen 9.

Scoie:
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Beroemd en lastig
ne

in de

Lrtypes

wed Gandhi verzocht de eerste-

meeste recalcitÍante
zitten anderen ln de
weg met hun dwarse gedrag.
Gelukkig zijn er ook dwarsliggeÍs die hun opstandlgheld
inzetten vooreen hogeÍ doel,

1. Mahatn. Gandhi
t186!r-19481.
Al op jonge leeftijd bleek Gandhi
een dwaÍ§ligger Zo werlde hlj ln
de jarcn 90 van de 19de eeuw in
zuid-AfÍika. DaaI bestoÍd toen
al apartheid- lndiërs als Gandhi
mochten niet tussen de blanken

Íein zitten. 0p

een dag

u pé te veÍlaten en in de
deÍdeklascoupé te giaan zitten.
HÍ weigerde en werd van de
tÍein gezet. Later zou hij in lndia
meedere vreedzame opstanden

klasco

tegen de B tten aanvoercn. En
die zouden in 1947leiden tot het
vertÍek van de E tse kolonitteí

uitlndia.

nÉ PaÍlí§ 119112(x81.
0p 1 decembeÍ 1955, na een
hele dag geweíkt te hebben, zat

2.

Opstandlg geboren?
fttel.

ie beni tot nu toe zelden
Kun ie dan nog
verandercn in een dwals type?

Èoosiandia.

Niet wlgens de Ameikaanse
psycholoog Flank Sulloway van
de llniversiteit van CaliÍomië,
Be*eley. ln uijn boek 8om to
Rebel uit 1997 vroeg Sulloway
zich afwaaÍom er vaak t[ote
pelsoonliikheid$,ers.hillen zijn
tussen mensen die in één en
hetzetíde gezin zijn opgegÍoeid.
Zijn antrvood? Het liglt aan de

geboortevolgode. 0Í ie oudste,
middolste oÍ jongste kind bent,
heeft volgens hem 8Íote invloed
op je persoonlijkheid. Zo zouden
eeÉtÉeboíenen bÉve boEten
ziin, zij doen braaÍ $/at pa en ma
van ze veÍwachtefl. Maarjon8ele
broe6 ofzussen zouden juist
vaak de rebelvan defamjlie zrjn,
die zich tegen de oudeÍs (en de

afzetten,

restvan de wercld)
En aan het Íeit datJe als ee6te
geboren bentoÍ lateÍin de
komt, kunje natuu

rij
ijkniets
verandaÍen,Sullowaystheorie
issmàkelijken doet het goed in
oopulaircD$tholoaieboeken,
maaÍvemoedelijk is de
toch tdetskoek. Andere

loekes hebben

theorie

onder'

geprobeeíd

om bewijs te vinden vooÍrljn

iílcéÀn Maàr7.íders c.éq

7n

alle Íacistiscle Íegels. ze weld
gearcsteeÍd, en dat lëidde tot
gíote prctesten, en tot de op chting van de mensenrechtenbewegng rvaaryan ene Marth LulheÍ

l(ng de woman zou worden.
ln de jaíen 60 zouden zwarte
Amerikanen uiteindelijk dezelÍde
rechten kdjgen als blanke AmeÍilarcn, dankrj de pÍoteston die
waren begonnen met het dwrÍse

delen van hèt huidigF GÍiekenland, Bulgadje en TuÍkÍe besloeg.
HÍ kwam als slaaí terecht in een

schoolvaí giadiatoEn, waaruit hÍ
in 73 voor ChÍistus met tientallen

ze
hun
Ze
bewijs

kinderen.

hcry.ov6rvélde@qrcst.nl

oude,s opl9ret!, Po oronsoí e.l
ey ilonyltrar, ilaven Publlshing
(2012): popolah.wetensciapDelllk

A.l

lcirca lO$71 voor Ghrtub3l.
Hoe het leven van SpaÍtacus eI
precies uitzag, daar zullen hlstodci het vemoedelijk nooit eens
oveÍ woÍden. ll4aar zeker is dat hij
geboen ls in lhmclè, dat toen

Romeinen. Helaas voor de Slaven
ging hun stijd in 71 vooÍ cnd$us
ve oÍen, Spanacus zelf legde aan
heteind van de ooíog het loodje
op het slagveld.

Random House (1997): succesvol maar be*Íliseed boel Yraa n
Ameílkaanse psycholoog Sulloríay
de invlo6d vaí geboo{evolgorde op
pelsoorlljkheid hehandëlt.

3. §paÍtaclls

:
I
I
I
I
I
I
I
I

van

andercn ontsnapte. In plaats van
te vluchten, kwam Spartacus ln
opstand tegen de slavenhoudeB.
onderzijn leíding vocht een leger
van slaven 2 jaar lang tegen de

gedrag van PaÍks.

I

I
beslotèn rvetenschappeE
het Natlonal lnstltute oí Hëalth I
in de VS in 1998 de beweÍlngen I
vàí Sxunwav lè l.ètsén Vàn
I
10.000 me;sen bèpaalden
middels vÍagenlijsten de belang- |
rijkste karaktertrekken, en
I
Dlek in hdgezin. Resultaat?
,
vonden geen duidelrjk
I
vooí kaÍakterveBchillen tussen I
oudeÍé en jongere
I

Meegaande_typC§ lekeuel
eerder een misdaad die ze
niet op_Xun_geweten ltebDel

naaister Rosa PaÍks in de bus op
wegnaar huis ill Montgomery in
Alabama. Ze wed !€rzocht haar
plaat§ af te staan aan een blanke,
ln die tijd vollder Amedkanen
(nou ja, blanke Amedkanen) het
heel gewoon om zwarte mensen
als inÍeÍieurte behandelen. Maar
Pa*s weigerde op te staan, ze
was het beu om toa te geven aan

I

opvoedboek, onder meer oveÍ het
dwarse gedmg val pubers.

,orn tu neDer, Fnnk SulloYrr,

GFszolrl

zs

I

Geschiedenis

I
r
3

De spanning tussen Argentinië en
Gruxtt-Brittannië is tle laatste tijd te
ut ijtl e n. D e Zuitl -Anrcrikonen ei se n
de Britse Falklmdeilonrlen op, die

t\

I

voor de Argentijnsa kust liggen.
Woar tlot toe kan leitlut, bleek dutig
juar geleden tijdens de Falklondoorlog. Hoe eilanden van niks een
b loetle r ige r uzie veroorzaokten.
r
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rienden zijn het al heel

lang niet. maar het

Waarom werd deÉig_r aar

i§

làng geleden dat het zo

ongezellig was als nu
tussen AÍgentinië en het Vercnigd

Koninkrijk. De Argentijnen eisen
de lslas Malvinas op, zoals zij
de Falklandeilanden nocmen. Die
cilanden zijn van de Britten. cn
dat is dc Zuid-Amerikanen een
doornin heroog. Een greepuit de
stekeligheden: io lebÍuaÍi màakle

Argentiniè bekend zijn voetbalcompetilie le $illcn leÍnoemen
naar he! oorbgsschip BelgÍano.
dat tijdens deFalklandooÍlog dooÍ

de Britten tot zinkcn gcbÍachl
werd. 250.000 meDscn vind.n de

Facebookpagina'Las \4dh ind\
san Argttltinas' (De Falkland

zij! ArgentrjDs ) leuk.
T\ïee Britse cruiseschepen Nerden
eilàndcn

weggesluurd ui! de AÍgcntijnse
havenstad Ushuaia. enkcl o dàI
ze daarvoor de Falklaídcilandcn
hadden beTocht. Een boze meute

die in Buenos Aires proiesteerde
tegen de Brilsc àanwezigheid op
de eilanden- vicl de Britse ambassade en een Ílliàal van de Britse
bank HSBC aàn.Injuni bepleitte
presideDle Cristina Kirchner bii
de Verenigde Naties in New York
nog maar eens da1 dc cilanden
Argcntijnsziin. En de Briuen? In
april vcÍbood de Britse regering
alle vooÍ het leger bedoelde exporr

naar AÍgentinië. En tijdens ecn
speech beloofde premier Cameron

onlangs de Falklands te l,lijlcn
veÍdedigen tegen dc agrcssicve
bedÍelgingen uit Argentiniö.
was dat enkel sloere pràat van
beide landen? Dat vah 1e bezien.
Nog maar dertig jaar seledcn was
dezelfdeeilàndengroep aanleiding
voor een heusc oorlog. waarom
leidden zulke miezerige eilanden
tot een bioedige ruzie?

3
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a Gedoe om niets?
want miezerige eilanden, dat zijn
het. Ze liggcn in de Zuidelijke
Arlantische Oceàan. meer dan
460 kiloneter uit de Argenlijnse
kust ter hoogle van Vuurland- De
eilandengroep bestàat ult t\ïee
hooldeilanden plus 776 klcinere
eilanden en rotsen. Nagenoeg al
die eilandcn ziln onbewoond. En
dai is niet loor niets. Hel is er
bersachtis, na1 en kaal. Bomen
Èroeien er nie1, slechts gras en

sal

iiruiken. Ookishet erkoud:in de

§jnler ligl de gemiddeide maxi
mumtemperatuur er onder de nul
praden Celsius. Ook deeconomic
;blt niks vooÍ De meesle inwoners
houden zich bezigmethet hoeden
van de hondeÍdduizenden schapen

die er grazen. In 1982 leefden er
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Geschiedenis

De Britten wonnen de Falk-

landoorlog minder makkelijk
dan van buitenaf leek
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De gmotste

killervan de oodog, dc H[4S
Conqrercr, d0odde ruim 320 Aqcntiincn.
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FàlklandÉ l,rnd.n zirn ook
beetie Nerter rnis Nou
la, €en p ukl€ ej aaden n het
noordl',esten van de archlp€ dan.
Ze h€ien iegenwoordig de lason'

IJeen

maken op een dcolvan de

r!o.rl! li \,r,i\l

l\,fr r,rri.r.l)ht\rrr tr,, : rr
|,r LL /rllh.'.rk.rr !,.lrr

Ziln ze van ons?

ellanden, maarweÍden vÍoeger
ook wel Sebald de weert-eilanden
genoemd. Deze BÍabanrse zeevaaÍdeÍ (1567 1603) ontdekte
de eilanden in 1600. Ze zijn onbewoond en het zijn zekerfiet de
grootste en be ang.jkste van alle
Falklandei anden D e \!aren !e€
eerdeÍ ontd€kt, mog€ ilk a in
1504 dooÍAm€rlgo Vespuccll\4aarloch: mcl ccn beetje goede
(oÍ kwade)wilkunncn ook rvij op
historische grond{rn aanspraak
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Kantje boord

IN CUFERS

chteBÍ liikt het alsof de
ttèn d; Fatktandooíog

IlB
^

op hun slofÍen hebben gewonnen,
Maar schljn beddogl. Toen de
lvel(en

BÍtten

{,STED PUEDE AYUOf,R

Pircta, tuuja

!

asesina,

oÍle

wapen- en voedselvooraad heén,
Bevoonaden was door de li€Eln€l
van de ellanden nauwelÍjk§ mogieUk. Als ze langeÍ stand hadden
gtehouden, hadden de AEentijnen
best kunnsn ÍiÍnon, bleek later
uit rapporten van lnllcltingendiensteÍ. Ats ze bevooradlngsschepen in plaats ran gevochtsschepen hadden gebombardeeíd.
El als ze hun vliegtuigbommen
vanaf een grcterc hoogte hadden
afgeuome.n: veel argentijnse
bommen trcffen uel BÍltse
schepen, maaÍ kwamen nlet
tot ontploÍÍing omdat ze van
te lage hoogb Í!Íen gedropt.

r

i

populair. Argenliniö daaren-

democratische verk jeznrgcn gc
houden. Je zou wellicht dcnkcn:

dil

conrt

"t

649[[:ï,ïJ,ïfi::i
775È:l,xï*

***"

1068[lJ;iiï1"
gewonden.

a het adnial bLr:rÉlar tlrÍor!
J I !rour€ rt[e F;Liland.r!.

10.000i:tiiïïl,
schappen lrdens de oorlog.
a lemaal go€d geoeÍende

13.000rï;iïil.
ren

mi ita

nr."rendee s s echt
geiraind€ longe rekruten.

12

7 i:tj;Ji"iï::ï",

hanlden het eirdelirn de ooÍlog
niei.

doorgrond-

Oosl Fàlkland, het

daar dcnker vccl AÍgentijnen

belangrijkste eiland. Dc AÍgentijnen deelden ook enkclc gcvoc-

toch anderc over. blijkl dc làalsle
maanden. want al zijn dc hlas
Malvinas kale. koude. cilànden.
met als belansrijksle inwoners
honderdduizenden schipcn, het
zijn volgens Argentiniö wel hÍn

7E
íJ

kale, koude, eilanden. nrct

O Q
z-,(J

Ecrsl allccn op
zcc cn vànni1 de lucht. En vanal

n het zuiden van dc Allantische
Oceaan.varen niet allccn hcl lerrÍorium en de inwoDcrs van de
Frlklands. hoe belansrijk zij ook
\aren. we verdedigden onze eer

troepen

gcstuuÍde oorlogsvloot kwam
.rnd àpril bij dc Falklandeilanden
.rrn De Briltcn sloegen terug.

rlàeen

serapenli

255:::"JiH:rlï*',."

de Arsentiinen bedenkcn zich
vanwege de smadelijke ncdcÍ
laag uit 19U2 voortaan wel twcc
kccÍ vooÍ ze de Falklandklveslic
opnicuwop dc spitsdrijven. Maar

.it)nd vccl op het spel raar we
.oor !och!cn.8000 mijlvan hu§

.r,i

de

tegen droop af met dc staaÍ
tussen de benen. De ncdcrlaàg
betekende de oekslag voor dc
junta. Galtieri trad af. cD hc1
iaar erop werden ir Argenlinic
voor het eeÍst sinds langc lijd

:uni beland, de werklooshcid cn
§crale onrust op een hooglc
:unt. Het eind \an haar .cÍstc

a Hei ziiÍ óÍze schapen
D. dooÍ de Uzeren Damc op

".nti

Fàlklandeilandcn waren weer
Brils en,ijzelf wcrd ongekend

:n 19u2 op een absoluul dicplc-

:JÍnriin ahpremieÍ kwanr cra.'n.
.:r niemand veNachtte drr rc
rou §orden herkozen. In 1982
r ls bovendien maarwenrig ovcÍ
,.rn het ongenaakbare Britsc
-mpire van weleer. Thatchcr: Er

neL

/*

uit€leput en bÍna door hun

Th.l.h.Js d..l las hereikr:

el

rPr

/

leÉtÍeken, Íaakten d6

UGUERRN Ir
piraat, hek eÍ moodeíares:
de oorlog leveÍde Thatchet ln
tugentiniè niet zo veelfans op.

7,

2l meiook

àan land.

op

lige tikken uit aan de Bri11cn, en
het scheelde niet eens zo rccl of

zil zouden de oorlog gcwoÍ.en
hebben (zie her kadcr 'Kantle
boord'). Maar uitenrdclijk blcken
ze toch niet tegen flsl Mal.rr)i
,4,?ne.l Fol.er opgewassen. Op 14
juni gooiden ze de handdoek in
de

rirg.

als

trelansrijkste inworers honderdduizenden

schapen. I

b€ry.oveÍvelde@quest.nl

,l a helaJrcisrheDer

J-J

A

n de

sqrtids€, oot rin

het

begin'.an de oo io8.9 daaÍvan

1

rÈ1.,! r' !e!,r,lolin,
slnr rr*, \l ertu;!n.

À

0 [ïli: ï:1"riïr;[iJ'-1,
n

il

rLl het.r.rlt.r

8r ise polilen dat í]e
oor oB de Bitlerr lrocft gekost.
Het exade bedÍag ran A(en
ijnse kant s niet bekeírd

www.Íalklands.gov.Ík: oreIheidswebsite van de Falklandeilanden.
met achteryÍondinfo oveÍ de
eilandengrcep.

Mih iaren iÍ, Dow ngsl/eet 10,
lvlargaÍet ThatcheÍ, Balàns-KÍitak
(1993): autobiogÍaÍie van de
B tse ex'pÍemiet met ruime
aandacht vooÍ de oorlog.
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a Zon spuugt deelties
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,r1,r. hrllon dic d(;:n ronn.§in(l
\(ndl ofqcblr/!r). \icl.cn [L!hl

r

.\:

\ljil)n

..1

trhdcn dcclltcs dic d. r(nr
conli U uilsfuu!1. l)i. d..lli.s
h.i.ik.n dxarbii !.Dridd.ld .rn
trisch

rn.lh.(l \rn ro rr l.í, nrilto.n kilo
nr.l.r t)c, uur Onnhl h.t h..hl
h..l.r.l1 ]c.g;s. Mlscr dc in..st.
il.cht.s nooil .rir.ns l.S.n r
[n /. lnnr.D drnL/ii hun ht'!.
h.!rn\n.lh.id cnornr \.r konr.tr
\lirr (!)rl konr.n /c l()l nil\lrnd
Dnlll isdc mnd !rn (le/onnesin(lLr l,!r.cn \in on(/rnr|cslelscl

\ii\r!.r

I is nu

b./i,rlarÍlcr.chl

r. l0r)r.n Hcl \rUlrL! sordl n.r

n..Jr

lrcraakt do(n /onn.siDrl
Li.el1t.\ nrMr h.1 r.gislrccil l.

rlgcl(,I1.n tar.n ook

Í.rds yrk.r

botsing.r nr.t.cn rrJrrc soorl
ge|rd.n ([chi.s. II.r gnnl onr
kosnri\ch. nrlling I)i. ls alkofr

hui.r on\
^nn.íels.l
sr.r.n li. lluS g.l.(tcn
gclr\
/iin
hij\unb.ctd
sinds
l)krd..rL
7 nr.i rlil ixnr q 1 lirl rnecrs
sllq \,rn
!.r-rr

hnril.r l)e ho.\..lh.d

.ch.

\Irllnr.li. op.l.

hot§l-

kosmi
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(it!r m.l ..r f[r pÍoclnt

a Boogschok onlbreekl

l)rt i' 1,r..r.. srt,r\lrllr)nr.n
hldd.n \.rsrcht. En /. loor7i.n
ook

drld. \oldgcr

L

in (lc Dabii.

Ioekomst geen zonncwinddccllj.s
nreer zal tcgcnkoncD. VxDaidàn

i\ hii echt huitcn ons 7oDn.srcls.l.
\laardaÍ bcgint dc onTek.rhcid.
\\'a1 koml hc1 vaaÍuig nu tescnl
.\llccn maar kosmische snalingl

boogschok \an algestoten deeltjes
gcrien. Er sas alle rcden om aan
tc nemen dal ie erook een tegenkNam aande mrd vrn hel zonnestelsel. À4aar eerder ditiaaÍ bleek
dal toch niei zo le ziin. Erzijn v.tn

Ondcrzo€kers namen tot voor
iorl aan dat er vlak buiten de
ne§indhallon een 'ho.q§.hok'

enkelc s:rlclliclcn nlcltugcD rond

r! e\\cl
/iet voor vliegtuigen die sneller
lJn het geluid gaan. Alleen is het

vàn

rn het heelal geen vliegtuig dal

een àndcrc kant

^nr
'rl. een sooÍrs(hokgoll

:rcht rvegduwt, maar

een nmgne-

:i'.h veld dal de kosmische

stra-

nc alstoot. De ruimtetclcscoop
Hubble heeft bij vcrÍcslcrÍcnzo n

dc zon gccombinccrd mct

data

\.tn Volagcr 2. dc twc.hrgbroer
EÍ

%yqcr

is

l. Conclusie:de boog

nogccn nrdsel. Vo!ager

nrelÍic vcrooraakt soldt door
nlagncLische velden die vanbuitenalop de zonne\ïindballon duwen.

zoalsje ook een opgeblazcn balion
van vornr kunl lerandenn n]elje
hÀnden. Bij Voyager 2 isde bàllon
vcrvonrld. bij Voyager 1 nicr.

2 is

oflegaan, en 7ou
nog làng nicl in dc truurl van dc
rand vàn h.t zoDne§te1§e1 moe!en
zijn. Tenminsre. ah je aanneernt
drt de TonDewindb.llon swme-

k rilkt

te zijn.

heliosfeer

nletzo symmet sch

Íe

trisch is. NIrar dat is Dicl zo. blijkl
uit de mclirigcD. Want Voyagcr 2
is dichlcÍbijde rand dan gedacht.
Astronoft cn denken da!die as],m

eerder dachten.

\ondes he1 zonrestelsel verhr.n
Mol een bectie gelukleÍenN. dxn
meerover die n:rgneelveldcD. Dc
\€Nachtirg is drt dc !aaiuig.n
tot 2025 eeee\ens n.ltrr dc aarde
sturen. Danzullcn dc gcncr atoren
de geesl gclcn..n \crlolgcn de
vaarluigcn rond.r nog een kik le
gcrcn \0orccu\ig hun ()chl dooÍ
hct

hcchl.

marc.koenen@quest.nl

a Stil vèÍdeÍ vlíegeí
Waar die duwcnde magnclische
velden vandaàn konrcn. wclcn wc

niet. Daaronr kijkcn àslronoÍrcn
df r\!r1:

urr nrar h.r nnnn.nl rlrr

voyager.ipl.nasa.gov: de paginais
van NASA overVoyager 1en 2.

I
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Mens & Lichaam

Hoe oeÍen ie een bevalling?

0o een realistische p!p

Door le oefenen met een zwangere
pop zijn verloskundige teams beter
voorbereid op lastige bevallingen.
r

I
§arml
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ille,) iullic rlsleblieli dic dckcns

\paÍtuns

Op hcr bed in dc

ingeÍichte \rÍloska rcr ligt ecÍ
z\YrngeÍc \Í(nr§. haiÍ nond hrli
opcn. hrarogen hol. D! \orplceg
kundigc shat dc dckcns $cg cn
conslale0rt dal hcl hooliljcvandc
baby al to ricn is. Vc osliundigc
Ncllekc Aglcrlxr', dic ccn irriuus
aan hctaanlcggcD wrs.lrckl haar

hmí

handschoeDen se
rrn. Bii
de lolgendc ters§cc l)akl rc hcl
hootd lan het kird vlst. Zc rÍikl

een treelÈ cn zcgl: Druk maar
mee. Maar hoc zc ook hrrr bcsl
docl. cr is gccn be\,,cging nr rc
krijgcn. Hcl gaal ricr'. rocpr dc
kermendc r()u§. Hct Sral niet!'
De \€rlostundise \cÍwijdcn cco

deel\an hct h.d 7.d.l7c er h.tcr
bij kan. weerrcn Ncc. mrar $ecr
geen lresegirrt. Dan

{il iI

DoLPH CANIRIIN

dat gelal lan hclang onr sncl tc
handelen:hel kind nn)ct crbilnrcn
!ijf mirruten uil. andcrs onlslml cr

Deze bevalling

een tekort aan zuur(oL

het lind ademt
nlet. En de vrouw

Dr Ínn

besloot Agterhoi dc NlcRohcrlsmanoeulre te docn. $'rarbii cen
y«rus haar benen eerÍ strtkt c
dan nààÍzichtoelrekr. V.lak koml
de schoudcr dan los. En iii. ulnsr
StenNeg.ran de !eÍplccgkundigu
die Agt.rholàssisrccrde. dachl rii

masde noodbel irxlrukkcn.'
Daar zel Rob Slcinwcg dc lideo
íil. Wa1 drcht jc hicr'/. vraagt
de

!erloskundise.die rndrrhrignaar
zichzell en hrlr plríic palicnt
heeft 7ilten kijkrn. Dachl ic op
dit nx)mcnt !l àan ecn schoudcr

moet eóiiworden
gercepen.

is een

verloskundig

'lk

cen ziekenhuis waaÍ per
jaar onseveer l200beva1-

A!LLÍhot^grzL
Í(Jgccí nr(l!cni
duidclijkcÍ nl(,cl.n ,itn. lk

had

had nrctcn zcggcn: §c hcbbcn
een schoudcrdlstocic cn
N4cRotrerls doen.'

$!

gran

a Pop had ierk

we,ijn in Eindho\rn hijlvled\nn.
een bedriji dàt rràiningcn \(xn
nredische

teàms\.r trsl.Vrnd

!

BcvcrBijk àandcbeurr.

lnrgen plaalsrindcn. Eén
gt'naecoloog. tsee \crlos
kundigen en een handvol
lcrplcegsters zijn naar Eindholcn gckomen om een aanlal
la;tigc bcvallingen lol een goed
einde te brcngen. Elk scenaÍio >

Elke discipline een eigen pop
flisisíiuatres

tLrcnè

w,rJr 1,.Jrn\

moeien hin.tcten?

Dit

komt natuuÍlijk nietalleen in de
veÍ oskurdevoor. DaaÍom bicdt
lvledsim ookiralnirgen

aa

voor

teams u t andeÍe d scip incs.
zoah spoedeisende lrulp. neurc

logi€ intensive care anesthes e
en chirurge. En voor€ kspeci]

schaàmbecn blccthirlicn. Hct is nr

simu ator€n'

I sme

$orden andere fat ent

ing€zel Voor

de

-

De gynaecoloog

tcanr van hct Rodc
Kruis Ziekcnhuis in

niel

"\'-

ve lestveelbloed.

ook aNn schoudcrdlsl(,cic? tivcn
Il\vr(tlrt
is hcl\til. DJn

d\stoci.? Agrcrlrol tnikl. Ze had
iDderddàd her \ernocden dat de
bab! nrcl cen \-Io!dcr trhtcr het

86 GEl ot orï

leekvoorspoedig

nu

graag McRobcrts. zcSt Aglcrhol
tesen de verplccgkundigc. En jc

dc communicaliennincr an

F0T0S

training vooÍ caÍdlologen hebben
we met een cardio oog-intensivsi
van het NIaastÍicht UniveÍsita Í
l!4ed sch CentÍum een slmulator
ontw kke d'. zegt PleteÍvan Duiln
h.ven v.n À4edsim Nci s -"Pn
torso die w€ bedekken met
opeÍatie akens Erkunnef a erle
lcrschi ende ingr€pen rond hel
hairÈo.d€n gedaan Zo È het
mat deze slÍrulator mog€ ilk o r

gh,t
I
een Slvan Ganz kathete saiie uit
lc vocÍer. Var Duijnhoven: 'Dan
wo(lt ce kathetervia de halsader inÉdrraoht Via de rechter
boezeln en de rechterkamervan
hel hart eidi de caÍdio oog het
s a gctl€ naaíde longs agader.
Daar kir hit drukmet ngen doen.
Hct is een mdhode om b j€rfst g
r ckc lrirrlDat enten ie beoordelen
lro{r gocd het haarÍuncllon€eri.'

h

tt

.a

'urFff
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Mens & Lichaam
De harts agvan de

De baby z t

!ast-

geklikt aan een
uiidÍijvingsmotoÍ.

kar op

'gemonteerd':nret

boÍstkas, en hii is te
Een

De baby

2 manieren ln de

Noèlle kan geÍeanj

luidspÍekerzit

gewone beval ing of
pop lngebouwd. n

de beademingen
goed uitg€voerd

in '0h, kvoel€en

het kind geboren
magwoÍden. dan

siuitbeva ling.

dÍukt hijop de
De babypop
is zo gemaakt,

De baby

XÍijgt Noèl e ie
weinig zuurstoÍ, dan

simulatie ook
een ver ostang

een wee haÍder, net als
in weÍkelijkheid. De hard
heid van debuikkan ln
de controlekamerwoÍden
aangepast.

fiond geintubeeÍd

.,L

dat de deel
hartslag.

De buik wordt tijdens

gebruiken.

1i
J

('
\

./1a

',
De baby zit met een

navelstreng aan de
De pop ademt. De

ademhallng kan

het ge uid van de

longen uisteren.

88 6EFepor,

Nadai hei kind ter wereld
ls gebrachi, moet de placenta
nog Eeboren worden.
Heeft Noéle een infuus nodig, dan kan dii
w0rden aangesloten 0p de arm van de pop.
De dee nemers hoelen niet zelíte pl]kken.

placenta vast. Na
de Ceboorte moet
de nave stÍeng niet
aÍgeknjpi nraar

Uet de vlngerc kan de harts ag bijde
po s van de patièntgevoeld lvordon.

Gesloten cirkel
De benen zijn flexibe

.

r7e

b iiven vàah n de

ZJruimie

iÍaining bjloorbee

d

haneen, de
opdrachten die gegeven
worden in het heetst van
de strijd. Dan vraagt de

gynaecoloogsnel achter

geboortekanaal vastzit

pomp geÍeed gemaaki
k.n worden. of iemand
het reanimatieteam wi
oproepen en of de klnder
arts gebeld kan worden.

[rlaarwie gaat datalle
maaldoen? Vaak gaat
het goed, maaÍ soms
blíkt lateÍ dat een van
de opdrachten niet is uitgevoeÍd. Daaroín raadt
communicatietÍainer Rob
St€inwegvan l\,ledsim
zogeheten 'closed /oop
ca munication' aan, een
systeem uit de luchtvaart
dat dÍaait om herhaling

en bevestiging. Een
gespÍek verloopi dan
bijvoorbeeld als vo gi:
1. De zender trekt de
aandacht, en geeÍt een

duidelilke opdÍacht.

3.

De zendeÍ bevestigi

daidat irderdaad de
boodschap was. 'Píma,

Brenda. 0fcorrigeert
een veÍkeeÍd begÍepen

Bijvoorbeeld:'Brenda!
BÍenda? Roep jij het

2,

4.

De ontvang€rheÍhaalt

de boodschap. BÍenda
zegt dusi lk roep het

De ontvanger voert de
opdracht ult en koppelt
dat vervo gens teÍug aan

de zender:'lk heb hei

Íeanlmaiieteam Aebeld.

ln het geboorie-

draaials bijeen
echte bevailiiÉ.
De pop heeÍt een

blaas. De te€hnicus in

haaÍrnet één dÍuk op

Door te trainen aat
vooral de onderlingg

communicatie vooruit

de knop laten plassen.

bcginl mcl ecn fihnpjc sàxrin tc
TicD is \!al er aan de hand is. Hicr
hadden Aglerhof en dc lcrplccg
kundige te horcn gckrcgcD
da! een vrou\r (.rs binncn

,t)

gebracht. Ze \ïas ,12 wekcD
zwanger. ze had tien centinreter

onhluiling cn zc had ieuk over
haaÍ hclc lichaanr.Tocn mochten
ze dc veÍloskàmcr in. En daar lag
Noóllc, ccn zwangcrc pop met
lege ogen. Noallc adenÍle en ze
spÍak. In haaÍ bollc buik zat een
bab), dic §cc vooÍ wcc door een
nildÍij!ingsÍ]olo.uil hcl gcboortekan.ralkon wordcD gcduvd. Hoe
snel Noéllc dcrc kcer
zou bevallen. wcrd

.i.

+

in de (ontrul.
kameÍ beDrild-

-<
w

rin mannen met

koprelelbons op zaren. Ze tuuden
naardeze\en nonilors op de tatèl
en de drie schcÍ en die op de
muur warcn gcpÍojccleerd. AI en

loe verandeÍdc ccn van hen wat
pal.aÍrclcrs op ccn compulcr. Met
cen druk op dc kDopgà\cn ze de
pop in dc vcrk)skàmcÍ

^angcre
een onrecclmatige harlslag.

ccn
snellere ademhaling ol een pitligc
wee. En ondertussen luisterden en

keken ze hoe dc leamleden met
clkaar samcn*crk1cn. Hoorden de

Zt de baby vast,
Soms verllest een vrouw veel
b oed na €en beval iig. om dat
te simuleren heeít Noè le in haar
Íechterbeen een ÍeseÍvoir vooÍ
nepbloed. Er kan ongeveeÍ één
liter b oed in. Deiechnicus kan
heiop commando aten v oelen.

\aÍpleegkundigcn dc opdrachten
dic de verloskundigc gaf l Riepen
ze op tijd de gynàecoloogoíexna
veÍpleegkundigcn erbii? Maakten
zc ààn dc cxtrà hulplrocpcn goed
duidclijk Brt cr mcl dc paliëni aan
dc hand was? Steinwcg ÍorccÍdc
allcs wal hcm opviel. Om d:rl laleÍ
allemaalmet het team tc kunncn

a

l(an sterfte omlaag?

Hct rdce toor de medische teanrlrainingen konï van Guid Oci.
Hij is gvnaccoloog in hcl Nlàxinr

Mcdisch Ccntrum in \tldhovcD
cD hooglcrxar .l|n dc TU Enrd
ho\cD. Enkclcjrcn rcr ng hoordc
hij dat er in dc Vcrenigdc Slaten

lrainingsprogramma

s

sar.n ioor

operatieteanrs. warr mct le\en\
echte poppen werd gcnaind. Oci

verrnoeddc dat dit «xn1 patiant
simulatolen ook ccn rol kordcr
spelen bij hct train.n lan \crlo!

kundige teams. Fcn klcine iiNl
kan iàtaalzijn in de \c oskundc.
zegt hii. Jaa ijks o\€nitden er in
Ncdcrhnd ongeveer 1000 bab! s.
Vaàk koml da1 door misconnu
nicrtic. Dàn bclt cen gYDaccokx)g
ecr knrdcrarts Dict uit rijn bcd.
omdat hijdcDkL dar c.n Nndcrdat

algedaNDhccit. Ol..n vc )skuD
digc gocit ccD opdracht. dic .cn
verplccgkuDdigc daD rergcct uit
le loercn in allc hcctick.'
Oei scha ttc ccn simpclc snnulatic

popaan en trcgon nr 2005 mclTrjn
eisen leanr. Ze oclènden icdere
maandas ifths op een van de

vcrloskimcrs. 'lk mcrkle dat ze
dàaÍdooÍ hctcÍ voorbcÍeid waÍen
op spocdgc\ rlL^n cn

rcdu

clijkcr

gingcD communiccrcn.
Oci
^gtuil de
daaro!.r. Bo\cDdicD blcck
ctlirs dat hcr vrkcr luklc om zccÍ

gccoDrplicccrdc bcvallingcn tot

ccn gocd cindc 1c bÍcngcn. Op
don duuÍ kwrncn cÍ axnvÍagcn

uit .ndcrc zickcnhuizcn biÍncn:
kon Ocib,jhcn nicl ook ccnsro n
training komen gclen? Dàr kon.
En langzaam onlstond hc1 idec
om een tredrijfop te ricfiten. Enrd
2009 operde Medsim de deuren.

GEfo§rrorl
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Beter communiceren
kan taartri ks honderden

.4[

babylelcxgleddex

I\^o

^

I{a eèn spoedkeizersnede
wordt de haby beademd. 0p
de achtergrond reanimeren 2
venleegkundigen de moeder.
'ln het begin lleten we een pop
nog weleens sterven', zeÉt
t€chnicus Pleter van Duijnhoven. Dat doen we nu niet
meer. Mensen zitten 20 in het
scenaÍio dat dat te heítig

>

< Alle parameters van de pop ziin vla een tablet aan te
passen: bloeddruk, hartslag, ademhaling€t ceter.. Drukt
detechnicus op'Reiease', dan wordt de baby geboren.

Ean grolc !Í:rgbleeldc hoog
lcrrar cchtcr rchtervolgcn: kon

hii bc$ilrln d t de lralrri ten
dard§.rkeliik hiclpe :'

a HelÍi kriigt training
Dc 21N.dc rndsc ,ckenhuircn
dic henid rllren m.c le docn aan
ccn íudi. nrrr h.t cfl.cl \rn dí

soort lrainingcn §.rden in h\cc
gKrepen \rrdccld. VcÍloskundigc

lcanN !an lwll,rll ziekcnhuizcn
krcgen ccn drg lang rrrirring. Zc
kcer e.n §inulatie

roeslerr

pop larerr^s
l)r\rllen. I.lkcns rrad
.r.en xndcr. comphc i. op: de

schoudcr!rn dc baby zal Msl. de
!rcuw bloeddc nr dc bc!allingol
dczsangctc Yrousmoeí \ordcn
sercatrim.crd l-ijd.n\ e.n nabe-

sc

spreking
rowclde nrcdischc
kant (nnl nx)cr je docn rls ic ccn
dergelitk grvll I tcgcDkonn l) als dc
sarnen$ctkilrg beh.Ddcld.'l'cams
uit de x\ ra ll .rndere ri.k.n huircn
rormdcn dc conrrolcgn)cp: deze
l.ams kÍcg.n grcn trrining.

Een hrll Nur daarnLr p ktcn de
lrainer\ Yrn Vedsnn hun pofÍ,cn

in

o

d. lcu

rs te

o\cnirllen. In

cen lerloskanlcÍ tnn hun 1i.k€n
huis mocslcr) re twee hc\llling§

sccnar()i ultvoeren dic of vidco
{eÍde orucnomen. Ook te.rnrs
\àn zick.rhuizen in d. conlrolc

eo

CEFí,jE

Sr.cf krcg.n o \cr\acht h.,,o.1,.

Allc gctilnrdc hcvrllingcn werdcn
nir lloop h.oordccld door rNc!
on ihankelitL. c\perc. dic nicl
\islen olc.D lernr gctraind sas
ol rcr. \\ar blc.k:) D. g.trrindr
r.rrrsconrn nieccrd.n nrxrndcr
hlcr nog allird hclcr nrcl clklnr
drn dc orgenrin!le lcIms. Bovcrr

di.n korergclrrinde leams !ulicr
\oordcnledischc hàndelioc\{rme! her \oorg.schotcldc problc.ni
rdcquaat zou $ordrn opgclosr

a 'Wernen aall pop'
(ic\lktig nxruuthjk. dar g\nlte
cok{,9.\erloskundirc.n \.rf l..!
knndlgen volg!ns onalhankcliikc

crlcís

belcr

oo munic.rcn

n

rcn rriinin!. lvl xr le\ert hel ook
nr.discheNinn opl Om dic \mag
l. l).rnt\\oor d. n. dokcn d. ondcr
zoekcr' in dc ciilcÍs. Ze zochlcn
uil hoeverl conrIlicrrics cÍ $rrcn
bii bc\allillllcn in hct iaar vo(ndrr
dc tÍaming pluntsrond cn \cr-!e
lck.n dar nr.l h.l rantal comdicrtics in her itxrr na de trrining.
I). Í(:sullrlcn !rn deTe ànrl!sc
nroclcn errd dil tarr beschikhiar

go--de hoop. IIij \ersUn
n.ur ccn ondcrroek drt ccn praÍ

Ocih..lt

jarr gclcden §.

gcd àD bit hel
Soulhnrcnd Hospil.l in Bristol irr

Enlelrnd. Nadst hcr ,ekcnhuis

lràini gsp(rgrrnlÍu
het lnt|l bab! s
mct hcrscnschad. rls g.(ng vlrr
èeniNcnsief

\!as g.slrrt. nam

zuuríoigcbrek hij hun hcvallirrr
nrel lrjliigproccnl ai. Ook kck.n
de Engclsc onderrockcrs naar de

Apg.rscor.. c.n scoÍc dic dirccl
na dr gchoor lc.urI pasgcborenc
{ordl locgckcnd. Dafl hijwo.dcn

ondcr rndert de rJ.nhlling. de
hl]rt\Lrq cn de he\clinlcn \an dc
zuig.ling beoordccld. I Ict aamrl
kindercn dater sl.chl op scooÍ(lc.
hrllccrdc na dc tminingcD clerreens. Oelennrg b[rl kuní. \\'il
de ho(,-qlcraar D ar /rggcn. Als
jc rllc lirutcn d()(n nriscomniuni

.,rn.

krfl loorkonr.tr

scheelt

dxl

nn)scliik dc hclli v,rn dc vennii(l
brrc hrlNste Lo:hondudcnbrb\\

D. rlanrlcden t"n h.t Rode Kr ui\
Zi.kcrhL,is in tselenviik zijn in
icdcÍ lcval enlhourirsl o\cr huD
trairri;g. Tijílens d. sludie /I1.n
r. ill dc conlÍolccr,ef. maar nu

rllc geg.\.n. hinn.n
1c toch cen 1l1rining

Stuk loor

íuk

rrJn. kr ijg.n
arnglboden.

zegg.n

^
dll

dnr hel

lecl
^
hchbe ot)(enoken. aj!naccoloog

ccn nullig. drs was cn

Grhrielr I)ixs Per.irr: Ilij allc

and.re rrlnl gen gaat hct rooral
o\er pl1)l ocollcn: uclkc nrcdischc
hrndeling nx)c(je nr N!lkr sirua
lic dornl lvh!í \andfirg lml het
\oonrlo\cr de comÍtunicrlie. Dal
is heel nultig. I]an dnrg \rs wel
c!.n srnncn. \,cr tch ccn lndcrc
dcclnenr0r. Die snnulalicIop. Ik
had
ritd nodig\oorllrt ik nr.
"'!Èn
Socd kon inbceldcn drl h.l een
!
pltiënl sr\.
k.kuipeÍ@quest.nl

wwtr.medsim. nl: website van
lvledsim.

www.studies.obsgyn.nlltosti:
informalie over het ondeÍzoek
naaÍ de €Ílectiviteit van dit s00rt
tÍainingen.
www.gaumad.com: het bcdijÍ
caumard levert patièntsimulato§

.

MENS & LICNAAM

Ademen zonder longen
Lat doeteen aíts als
VViemand zo benauwd

I

is dat hii kan stikken? Hij
brcngt een piip dooÍ de
Ínond in de longen en sluit

beademingsapparatuuí
aan, Dat is een pÉcieze
klus die enkele minuten
duurt. Soms is dat te
lang. Gelolg? Niette
he6tellen schade dooÍ
zuuÍstolgebÍek aan bijvoo.beeld de heIsenén.
l(nderarts lohn KheiÍ van
het Amerikaanse Boston

Nindaniekenhuis kwam
met een manieÍ om een
patiënt veel snelleÍvan
zuurstof te vooÍzien. Hl,
stopte belletjes zuur§of
in vetbolletjes die direct
in de bloedbaan gespoten
kunnen worden. De arts
heeft de zuurstoíinjecties
Éetest op zieke konijnen.
Binnen 4 seconden steeg
het zuuÍstofgehalte in
hun bloed van een levens-

bedreigende 70 prccent
naaÍ 100 procent. Als de

MGI

spuitfteb
le geen long
meeÍ nodlg,
methode veilig blijh, zal
het zuurctoÍshot beschikbaarworden vooÍ mensen.
KheiÍ ziet Ércte mogelijkheden, De spuiten met
zuuÍstof zullen volgens de
arts ooit in elk ziekenhuis
en in alle ambulances en
tÍaumahelikoptels liggen.

de

.

Iorltt

CathaÍlna de' M6dlcl

rerd gebo.en in 1519
in Florcnce.
Ze trouwde al op

.

t4.lerlge leëftlid met
Hend k ll, dic ln 1547

koílíg van Frankrlrk

.

ondat ze ltaliö 6í
het ltallaaffie eteí
mlst6, nam CathaÍlna
in haar paleizen ln
FÍaokdlk ltaliaanso
koks lo dleGt.

.

Van Calhaína werd

gerogd det ze veElf
gobrulkte om haar

tegonsbnders rlt to
sahrkclen.
TGESCHIEDENIS

Pracht in de plee
openbaÍe wc Is geen plek waaÍje loninkliike iu$elen
Toch sluitten FÍanse aÍcheologen bijhun
ghafweÍkzaamheden in een publieke poeppaats op een haaÍspeld
van de Franse koningin catha na de'Nledici(1519-1589). Datgebeurde in
een binnentuln van hèt kasteelvan Fontainebleau, waarCatharina een deelvan
haar leven woonda. Hoe weten ze dat de speld van de kaste€ldame zelÍ was? HÍ is
aan de bovenkant veEieíd met 2 keer een'c', het monogÍam van Cathadna, En na ílink
poetsen troffen de aÍcheologen groene en witte ing€legde stukjes op hetsieÍaad aan,
de favoÍiete kleuren van de koningin. Devinders achten de kans klein dat CathaÍina zelÍ
op deze wc kwam. Hoe belandde de speld daardan? Ze denken dat hij vÍerd gestolèn
dooriemand die welaangewezen was op het openbarc toilet. En datdiegene de spèld
daarjammeíijkve ooÍ.

Een

Lverwacht le vinden.

s2

6El

o%or,

z
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!MYSTFRIE

Zwemmende schotel
cameÍa mysteÍieus genoeg uit. We moeten
het dus doen metwazig ÉdaÍbeeld. Il,4aar
aanÉezien de duikersvan plan zijn tochtjes
naarde ufo te veÍkopen, komt dat welgoed
uit, HaaEcheÍpefotot zouden deze vondst
vast diÍect ontmaskeÍen als een ÍaÍe rots
of een onderdeelvan een duikboot. ln dit
flmpje is meeÍvefteldercnd beeld te zien:

lrliegende schotels worden vooralin de
U lucht gesignaleerd, vandaarde naam,

Íoíen

de dulkoÍsvan de Zweedse
X Team een'uÍo'aan op
de bodem van de BaltischeZee. Althans,
dat denken ze te heÍl(ennen in het Íonde
object van 18 meteí doosnee. Fot0's zijn
er helaas niet, Ste€ds als de duikers in
de buurt van het object hName[ viel de

Toch

duikclub ocaan

tinyuí.cofi/Zeet ío

Pakistaanse geit geÍed?
/r
fI

oed

nléuwsvoorde

rcR'"tt"' ,rn

kunnen vemlaatsen.ln

53 comltés om 40

1991 v/aÍd in Pakistan

tFltoí t6 beschemen

40 mad6oors, nu zijn
hoevigen. De
er m'n 300. Het totaal
of schÍoeÍhoomgeit
bezig met een comeback. rvoÍdt geschat op 1500

overdreven? Hei

"*nmaÍihooÍ
is

ln 1997 wed in Pakistan eremplaren.
een gÍootschalig pÍoject

gi"li iT,l:l,ii:.,,i1," I líl'l !l
8,""§l;iffiïJ",,"J::lï
konkelige hooms geldt
als een van de natioíale
symbolen van dat land,
maar hlj ls onder andeÍe
om de vemeend genees.
kachtige weIking van
zijn vermalen hoons eE
gewild bij strcpeE. Er
werden 53 comités op'
gedcht in de doÍpen rond
het gebied waar

schíoeÍ

hoomgeite[ g]razen om
de kuddes in de glaten

te houden, En erweÍden
ràngeÍs opgeleld die eÍ'
voor moetan zo{en dat
de beesten zlch vèilig

I

lJllllll
.

D6

{ooÍ
de [oclit

wotoíschappo.

lÍke lla8n íoor do
maíóoor ls Capra

.

De

medfioor

gold vroagor el6
eon moolo lacht-

trofoo omdat

16

hood do boÍgon ln
moost om ot oan
te kunnon vangm.
. Ds ftooms van h6t
dler kunnor 1,6 meter
lallg wordsÍ.
. De golt ls bsrucht
om

zlh stank.

EEREF EEMEENTE

.::

)
I

Alsje in dat laatste
je waalschijnlijk vooÍbeeldig.
De psycholoogAzim ShaÍiíívan de UniveÍsiteitvan orcgon
bestudeerde de geloohgegevens !€n 140.000 mensen uit
ma lieÍst 6T landen en de cÍiminaliteitscÍÍels van diezelfde landen. Watbleek? ln landen waarmeermensen
in de hemelgeloven dan Ín de hel, zijn de misdaadcíjfeÍs

nelooí

te in d€ hemel? En in de hel?

[lg€loofl

, dàn gedÍàag je

hogeÍdan in de landen waargeloofin hemelen helongeveeÍeven steÍkzijn. sha físpeculeert dat mensen die
alleen in een hemel geloven hun god een meerveÍgevings
gezind karaktertoèschÍijven, dan mensen die denken dat
er ook een hèl bèstaat. HemelgeloveÍs denken volgens
hem eeÍder met onethisch gedÍag weg te komei. ln het
kort: wie in een helgelooít, SedEagltzich netter om laler
niet op zijn dondervan god te kÍiigen-
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De bouw van het

colosseum weÍd in 72
na ChÍistus in gang
gezet dooÍ keizer

.

Het weÍd ingewijd
dooÍ zijn opvolgerTitus
in 80 na Ch stus.

je

rroe8er moestje kemgezond zijn als
Veen nreÍwilde schenhen aan een patièni.
Illaarmet detoename van devÍaag naaÍ
nieÍen versoepelden ook de cÍiterialzo is
de leeftiidsgrens verdwenen en worden
donoren met oveÍgewichtof hoge bloed_
druI niet meeru tgeíoten. uit onderzoek
vàn HildeTentvan het Universitair Medisch
CentÍum Gíoningen blijkt nu dat dat pÍima
kan. Donoren die een goede nierÍunctie

l

s6@

hadden voorde operatie, bleken dat over
hetalgemeen 5laar na de wegndme van
een nÈr noete hebben. Het overgebleven
oÍdààn had de Íunctie van deweggenomen
ni; overgenomen. Bovendien bleek dat
ontvangeÍs tevÍeden kunnen zijn metzo'n
'tweedeÍangsniel. Ze hebben 5jaarna de
tÍansplantatie een goede nieÍfunctie, al is
deze iets mindeÍdan na ontvangstvan een
nieÍ var een gezonde donor,

l'

amÍitheater is ruim
520 meter.
. Het bouuwerk is 57
rneteÍ hoog.

.0p de tribunes van
het colosseum konden
zo'n 50.000 Romeinen
zitten.
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0nzichtbaar gat gevonden
Eí

is niets meeÍ van te
Lzien. En toch zijr Eeo
logen van onder andeÍe de

llniveÍsiteiivan Cardiíin
Wales eNan oveduigd dat
ze bijl\4aniitsoq in Croenland de oudste inslagkrater
ooii hebben gevonden. Hij
ligt er alzo'n 3 miljaÍdjaar.
ln dietijd is de krateÍrand
volledig geèÍodeerd. Hoe
de ondeÍzoekers dan toch
weten dat het een kÍater
is? Doorde erosie ligt het
deelvan de aardkorst dat
ten tijde van de inslag op
zo'n 25 kilometer diepte
lag nu aan het oppervlak.
Dat gesteenie veÍtoont
vreemde eigenschappen,

bÍeuken en magnetische
afwijkingen. HieÍaan zien
de geologen dat het ooit
aan de druk en hittevan
een meteorietinslag heeft

kilometeÍ gÍoot moet zijn
geweest. Het is daarmee,
voor zo ver bekend, ook
meteen de grootste krater
op aarde.

ffiÍ[ïï,*
.

Er zijn zo'n 180
inslagkÍaters bekend

op aarde.

.

De

VÍedeÍortkrater

in Zuid-AfÍikà was met

ziin 2 miljad iaar
tot nu toe d€ oudste,
. l\Iet een diameter
van 300 kilometeÍ
rvas hiitot n( toe ook
de grootste kater.

.

De

VredeíoÍtkÍateÍ

is in tegenstelling
tot die biillaniitsoq
ook als een krater t€

blootgestaan. Ze schatten
dat de krater500 tot 600

llgt er mooi bij, de omgevlng van Ma itsoq
Groenland. Maar een ket6r zle le er met het
blole oog ln elk geval niet,

TECHN

E(

Laborant zondet vrees
Dobotszijn altijd Coed
I \om rottige klusjes op
te knappen. Dat geldt ook
vooÍ de litvindingvan het
lapanse techniekbed jí
Yaskawa en het.lapanse
onderzoeksinstituut AIST:

laboÍato umÍoboiMahoro.
De robot moet gevaa ijke
siofíen gaan mengen. De
de labrohot hoeftalleen te
worden geprogrammeerd,
daaína werki hij, volgens
zijn makeÍs,2 keer zo
snel als een menselijke

Handigr Mahoto is een
robot die met hetzelÍde
gereedschap overweg

es GEFepE

l

laborant, En mínstens zo
precies. NIet zijn soepele
armen en zijn Íijngebouwde
grijphanden, mikt de rcbot
inhoud van Íeageerbuisjes

feilloos in de juisie petÍischaaltjes. Dat houdt hij
eindeloos vol, En zonder
ziek te worden van alle
griepvirussen en radio

RegelflatlgwoÍden graven gevonden van krijgers met
hun paard, maar dit grafvanuouw en koe is uniel.
TARCNEOLOG E

Gowgirl was beroemdheid
7è

was eén vmuw van

4aanzien, het 1400 iaar
actieve stoffen waaÍmee

hijmoet gaan werken.ln

djtfilmpje kun je de robot
ÍveÍg aan hetwerkzien:
tinyu .com/cgsdhhy

oude skelet dat in het
Engelse Camb dge uit de
grond tevoorschijn kwam.
Dat kun je aÍleiden uit de
bamsteen kralen die ze
had, de3 kettingen om
haaÍ nek en haar broches
en ambanden. Volgens
archeolooÉ Faye Simpson
van de ll4anchesteÍ ll4etÍo-

politan lJniveÍsity blijkt
dat echter nog veel meer
uit het dierwaaÍ de vÍouw
naast lag:een koe,'ln de
vilfde eeuw had een koe
een grcte waarde,' ze was
goedvoorzuivel, vlees,
kleding en botten, waalje
ÉeÍeedschap van maakte.
Niet alleen waardevol voor
de eigenaar, maarvoor de
hele gemeenschap, aldus

door
de

locltl

30 iaar toen ze stierf.
. De doodsooEaak is

nletbekend.

. ze lagop een soort
begraaÍplaats, niet ver
van een kleiné nedèr-

zetting uit dezelfde
periode.
. Faye Simpson de[kt
de komende tlld nog
50 tot 60 skelettèn te

Simpson. 'Het is nogal wat
om dat op te offeÍen, Dat
deed je alleen voor hoog-

geplaatste personen.'

GEloe2orrl
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Geschiedenis

I
Ilu stttat er toornltilla s, nruur ooil s:us t ccl
gntnl in het Gocti eigendc»n ru boerttt.
Dt:r :ogtnoentde'er.fgooiers lcdm,:r rccl
nun on buitenstutuders van hat lnul tt tcrert.
Hull an tiid in tle rijksle buurt t'rut Nederlunl.
I
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IrxSI: GLID{) rr0lirNR R(

.n
ccr

schclrf \rn
nrnrLroln... llrr)k

ililnlilL

rrnrlkopiecn\rn Joof.

.. rnitr\ikr.i

,Jr ..
uil.lk.rr \rll.ndschr il1t.. Drrr in

nrin nLl \i.ilijk. lcll.r\

litst.n

rer gel)oor'r.drlr \rn mijn \ooroul!r\ en huf hu\eliiken. B.gin

r.n d.rli!he.ll nritrr opas\rd..
,r.pr oh.cÍd rirn l.rk !rn dc

t

lrnili.

nunr Ik)gcnbirk ro !cÍ niog.litl,
1.,u! lc l.iJ.n Op hlsis lrn c.n
lknNiklc. op{cl.kcDd iD l6iil in

h.l
urr

(n!r'.,1,!t llL'L/.r). k,!nl hit
l.r lin (,.rhlrnd'.r) ll.g.n

h.r! \l.r (1./. 'lrfrhxrn l)ooPl.
hit..rr /irk !.lLl 1. \.r Jict.n \\rnl
iLl\ J. \larrrh,r r !.kI)fl h,,d. /,)u
nritf o\.r!rrnn\rde,

5(r(,

qul(lcrr.n

\i.r ..nt hrhh.n !.kr.g. . (lnge
rck.r(l firrl nu /(in 501)l) curo.
lUxrrlu\\cr (1. frl{rxs.n /il ook
..n ur)lclrllnrl. hri.l uil lt)ll.
Drar irr $orll (l(rn rlc .il.qooi.rs
ors rirlre SIU(l .t I-in.l. !xt
(nÍ,iLU)d

!cÍcll

(1lr1

hlirl.or

'(nr

Gooi, gooide, gegooid
komt het woord eÍigooier' vandaar? Voor de hand ligt een ver oa rd l et de naam
(t Gooi). Die naam lijkfie komen van het friese'go. in andere oeten van
NedeÍland geschreven als 'gau' of 'gouw'. ÍMaar'erf'kan hieÍ2 betekenissen hebben. ErÍ als
het land om een boeÍdeÍii, of erfvan het we*woord 'eíven'? Het edgooieÍschap was imme.s
voorboeÍen met een erÍ, maar het was ookerfeliik, HistoricusAnton Xos geeÍt !its uitsel:
'ErÍ komtlan 'eigenerfde', een bezitteÍ van een boerderij, vee en erf.' Een 'eigeneíde GooieÍ
was dus een inwoneÍvan het Gooi met eigen boerenbezit, kortweg een eígooier,

f^raar

I

Yvan de streek

nr de

MiddeleeuNcn.

\Íarroorop

je srond gewasscn È \rrbousÈn

:-:]

Irb

te

mest.cn \

nnd

!

Of turf omccn \uur 'li!-rtn
Ie nrrlci O1
houl on] ccn schuur le bou\rn.
Om dioren te latengrazen.lurile
§leken en hout te kunncn hrkken
mochtende boeren gcbruikmaken
van de grond rond dcakkers. Dle

gemeenschappcl,jkc srond serd

a Eigeídom is vaag
In hel jaar 1280 koml Nardinc
land in haDden ran Floris V graa

t

vàn HollaDd. De boeren kdjgcn
mccr vrtheid en het gebied hccr
vanatdaD Gooiland. Floris \!ordl
vermoord. en verschillcndc machthebbers \ïillen het gcbi.d hebben
Maarwle eÍookdc scepterTwaait
er zijn ook altitd nog di. eisenwiize boeren. dic h$dnekkis aan

het collecticvc scbruiksrechr {rn
dLe gernecnschapt. rtl. rnrnden
blijven vaslhoudcn. \ladr (al ziin
hrn rcchtcn prccils? In hoe\erÍe
kondcn 7c zich eigenaar noemen

vaD grond die eisenlijk niel \an
hen was? He1 tregrip eigenàa.
zoals wij dat nu kenn.n. komr in
de Middeleeu\ren nicr

\oor.7eqr

Kos. Een stuk grond ko. \!l\À
jou zijn. màrr cr zar ahiid sel

weeriemànd bo\.n die die qhnd
van icnand gcprchr had diidrar
rvccr bovcn íond. en die het ln
bruiklcm had \an iemand dààr
wccr bo!.n.

\trgclijk

het rnet

e.n

koophuis. Het È jou\\ eigendo .
maar het is \an de bank. En dic
bank is§€er deelsran de sta.I'
:lo€nde aansluitende geboorte'
'-'rijzen niet aantoont in mannei: \ettige lijn van ecn erl-qooier
:: stammen.' Miln orcrgÍool
kwaft nict in .tànnrerking

.

.i.Í
.::

-

irkoopsom lan biina600
Wat zijn crtgooicrs? En
..,armhaddcn zc rcchr op gcld?
de

jrn.

a Boeren zilll horig

- . J.

'

\taniboom had geklop!.
j ,i mij ook eÍ-qooier mogen
...r. want etgooierschap is

erlèlijk. Volgens historicus Anton

Kos hoct

ik nict lc balcn. Erl:

gooicr zïn srclt Du nicl veelmecr
!oo. Hij dccd uitgebreid ond€È
zock Daar de oorsprong van hel
crlgooierschap en $at dat precies
inhicld. En criseen g.oolveNchil
lussen KoscD nlj. Zijn sramboom

klopte wé|. Hij is een effsooier.
waarschijnlijk caat zijn familie'
geschiedenis terug tot de vroege
Middeleeuwen. Toen was Nederland een lappendekenvan stukken

grond onder dnc6 gezag. Ecn
van dc grootgrondbezitters rvas
hc1 klooster Elten. bij de Duilse
plaàLs Emmerich. Elien werd

door

ecD schenkins ook eigenaar Yan

Nardincland. het huidige Gooi.
Een heelgewild sluk grond tussen
Amslerdam en Ulrechl. rijk aan
grondstoltèn. Boeren droegen een
deel van hun oogsl af aan Elten.

in ruil loor ccn stukjc gÍond. Zii
warendaarmce hoÍig',àn Ellcn.
dat was ccn heel lewone siluatic

a Schareíd oÍ niet?
Om h.ld.rhcid lc scheppen §ordr
begin 1100de eerste schaarbrief'
opge51eld. §aarin de rechten tar
de Gooi5e boeren sorden vasl
gelegd. Kos: ln feite kunnen sc
da n spr

eken van erigooiers. Maar

Diet elke erlgooier was hetzelldc.
Er k$amen loorwaarden die v,tsr

stelden hoeveel gebruik je nochl
maken van de mccnlcn. Omdal
andcrs dc mccnl vol kocien zou

íaàn dic àllcs binnen de kortíe

>

I

Geschiedenis

Ook een wolwever zonder
boerderij kon erÍgooier ziin,
hri was dan niet scharend
t

ker.n/oudcnkirrl!r.l.n l)rri{rn
!ol,l dxr ho. Nc.r trou\l,,rl i.
hrl. ho. nr.., e rrrcchr J,r.lrr.rcn
\ind.scnr..nschrppclilkesrof d.
Ook \ràs e, le^chil lLrs\.ir ni.l

\rhxlcndee rdrar!nd.cr l,rooi.rs.
I

hdlc..n rLkd.n..n ho.rr.,iil

I)in \xrjc!.h.r.n,l1j. hrJ n,lnl.

liik..n \chfl. \..1.n m).hl ie
ic dicrcn \)p

l.

Ncenl hr.r,rcn'.

§ol\(\er uil \rr en
di. !..n akl.r rí hoerd.r iibe/rl.
ni.h.rlgooi.r /itn Hij s,r\iLiiccn
ni.l schrr.nJ I)rt ble.l hri
^!
lxn! hiteccr h.r crii01rkk!Íin
ritr hcrn h.l(1.
I l.l.r l!o.r.r:.lrrf Sr\.n nrrrn.n
d(rn iin hur /oons. in.lu\iel dc

*.rhlccl alsj. !c.n nkkc, hlil..lc
.r lil. du\.cn lr.! rccht /r)lirrr!ic
lecn rkkcr hrtJ \:ll) de schu.fd.
.rl!(riicrs nlorht rll.cn d. /(rnr
die hcr hoer.nhclrlcrlïc

(!

k

dc

ou(l\1.). rich schricnd nornrcn

D. rnd.rc tind.,.r \.rJ.n \ln'
ni.t schrr.fd .n bl.\!| (rn
d. r.d.n \xrk hr clkallr c| hii dc

r.ll

schircnde bro.i sonen

Z() lon ccn

rrn\

l.ndc\oorwa rdcn.I)Lrsnls

klnJ \rD ccn rict schaturrLe I
! hcl rechl rrn dc
nr(. nr ld !.b, uikef. phsd! (lrlcÉ

!(r)i.r rild.

lLr!e rl\prfuk (ltiltc \an dc nr..nl

a

Boeren woÍdeÍ eigenaar
d.r rit(l konlen.r n..d\
nr..r nicl'schrrerl!le eÍliro(n.rs.
Ook worden 1!ll(!ns Nccr niur\\,In de l(lop

schrarbric\cr ojrS.sr.ld. rl\ ll.Ir'
\ ullinlcn ol d. ..r\1.. l)c uolc

ju,trli\chc $ ,lc drar\fir $rtrdr
r.!. nrntigdunl.lijk. Ahdc Iirns.

hurscrKrrr. (1r lil(nrc nr 11l1dc
.rl!rr)icrs pr)lre. tc tr§.rcn
d(rn rllc Í..hrur ot d. §. .n
her(l!n en bosen

!nipel\.!

ot)

s,e

FJ

l!

ci\.r. §ordl

hit

1er

ugscliolcn d(rn

d! (ir(Í. llrrd \ n \l.ch..n

I'.n !r1'frrxk dr! hrj \cri.u\ m,.r
ncnr.r. ltr gcrier hij die r..ht
blrrk

.rrr

/.li ofri.hltr lr d...rren

loDen \1..1\ nreer nrn\.n

iD hLrrl.nal in hcl,r.lried §(!r.n
Iln r[k,,r] clrlnrer Ícgclmdu..r

\

!.lrruiksÍcchl
Onr
irr

ot)

duidclijkhcrl

lllrc.n k

d. mcc

l.

krilgcn.\d(11
rr g.nrxrkt \riLrt'f
1c

(5711 h..r.r,!l
\(nJl lcnxrkc.rJ. Ook korn.r

dc.r r!o.i.r\sronrl

tiE

..f (lr inilie\. lijst net nxnrcn
\rf rrl!,!,i.ri. Il.1 /itn er ot drl
n»Lf: :rrs. §ri'r\an .r lí,1
\.h.i if . /itf . \l.n \i\t nutrecics
\l! (i( r..hrhchh.rrdcn saren cr
\(ll,,f !l !crrrccr)sdr ppelijl Nrs.
\Í.,.1: §.r: l!n r..lrl r\act inhi.ld.
i.l.rt \.1.1{ In lsll sil d. ( l.

Ln.rtri,i. ar.. k(rinkriik hcldcr
h.irl l)iLrir.nr stndl cr een oveÉ
..rL,,mn !.\lL,1.r: lc srcftl /.1
Lr r\i. nukk.D r!(lleld sorder.

I:rr (1.!l ls \(r! !l! Íiral.n eu

:ffffil\ru
l
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'l

i
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i
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h..(..r.rLn.r.d.,n \.or l,.r c!fr
op(rtrl .n tl. o\. rc(l\rfdrh.l

\.ll.l

e\ nr.rJ. uotc

h,).\.. h.trl

grond (1. /. ri.l krr qehrLr k.Il.
I] konir hiÍ\rc bod ot trl.L rll.

!rof(l k,,r in iin k.d ÍoÍ(l.n
\.rko.ln lrJ(r. irl!Ln!(r l.1t!1
/o'n 5írlrlr!rLL(l.n cr Ll. \.reni!in!
No(h ,n'rh(Àl.rr ll.r , irrl,. ,lra
!àn d. .rlg(!,i.rsl \ir( h.l.mxll
§ant .rl!ur.r\ l.llr\. r /irh/È11

Scharend€

NielschaÍende eÍgooieÍs
Liensen:o raÈr.kiÈr ne e genaar .ra.í
giren rechl op

I :',.t: l\l'l).rr rr clr i .r-:r. rlriIrt'n
!ri,..l .Lj. /r r . :::-: :.1. !rl.dl
lIlnn,l,l.l' | ,:- ::. r: ,i,1, n.:
..n\ lnrl n-r \\.,.,:.: rrstrJrn
Itiikclui\ Irr.r r.r.rJliL rr g
lrun iu\. ol\iri.-..r/Jrrr
l).
.rl,$)i.r.r - r -.,r \,,h.hh.r.
§illrn hu. ri--.,:: .,ll.r .id
L\itl Drrr ri .,: .)r..11/,.1r..n
/

tn

\chrr.rr!

..lltlr.nrL(

l,it,,on!l.r( L,l|!r D. t1!r irci.
NooId H(, rrr!L .rr Jr !rrrr..rrlc

.:

60rde ledenvergadeÍingen

' 'en
Nilversum

werden druk bezocht.

lj sorlc|
rr.nliik iollcdl!.igennrrltllr
. .:lL.n !ftrrxl(Li. /! lrcbh.n
\,nn d.olqooicr\

nrrrkidar rer

urLle

n dc

.l liikhcldl

r Gebied woÍdt groen
- (cn ni.u§ trol)|..m. In
: ,.n(i.n d. lr..r.rr \.ll.litk
. ri

t

/ch in c.n \.r.nrrin,r

Ànrn.rll,rn rr lj ::,,fJ lol).n
(!n.r..n .']:L . :,J\J]\ l. l \.ln 1.
n)rk.r l)r r.:Jr.rr.trji Lr! !ul

\tcL!ur1;!,! .LLk.(ll1L. rr.1 rls
!(trtrsnrd. rl. I (1. ottrÍ.run \cr
nr

d.cld \(!,11 ,,

\l!r

l. l.d.

li)t dll rr),nir,f: )r.lrll h.1 \..1
ri.r r.lrd!r)Jr \,.r;r) r)rl' ril .l
/! §el or rrr. r ,,t JJ i.Lllrrlir\l \r|
rfl!ooi.r\ sLri n. Z. h.hh.l loch
nrels r!n r!rr \. \or\.rr reclÍ.
I)rt \.r.tnJ.rt .Ll' nf !r(nnl \rn

lit.rir l.J..L.LLi\.rLit sL. ..n
\.r!o.Llif! kiLt!1 \.1.f tr.h.r.n
dic

iel g::r.rí r.n

ce meeni

nrel lriugNerkcnle kr.rchl of d.
lit\r k,nn.n. \cr rl. nriIl0\.r,ri(rn
\rd.r. H.1 rxntirL L.i.!i.tr.ci(1.

.ri!(rn.A!n,!rr \rn
lol

liól

llll

!.\o.n .il!L[i.r: .r,.f],. Ook
,\nt(nr K(\ 'lr i' i.t., .Lf,1r r;mr
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Xos, Uitgeverij verloren (2010):
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Architectuur
Een mooi

ebouw is niet
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104 FEo-"r2012

r.n [1.\..]r/ijn. \ran aj{n t: l)i!
b(lr\.DN h.!inl\oor d. h./o.kLri

\rn hrr L) I- xl hit \.t (.nlr,L,rl
Sllli(!r .1. /r.1 hct !ehous \liLrr.
i. grxr ., nrcl de ponr h..| I)xl
rrx)e1 llcr)rtlnl ro \[]ci.nrl rn,u.
liik !xflr. !i d.rar ook dc/c hric
llxt) \(in d. nrgan.s: h nq.. l)r ed..

houl.n (r l1r.dcn

nr.l rILNirl.

.r 7il kn k nL, ,nrlr..r '\\
l.,rl \u. Li(n f tirl. ilr.Li.]::-§ild.n

...

(tr.rdriLl

,r.r:r ,.:

.

;:. :

a Ruimte is te groot
Hcl lclcrl /.k.i .uf st..ri.rl.,r
gcbous ot. nriiLr h]rl i. rl,j ilri.r
makkcllik ,!n (te schoonhJj,i \ '
h!, !.hou$ \rD l).1!!rf \ld*l :.

\r./.r,r!et,,t.!re(e,d',(tt!(
.,n!lïn.r!trnfJ.
/i/,.r( r.,..r
gcl.ur:rrr rfui,r irprnclrr:plcrn culrur.l. inn.llin! I)ri k..i I
\\ rt n(i.nr.r hcl dc rr.nr llr.r \oorhc.ld rri.rr. hi (1..\fo.ilL.
h. hb. r (1! hc,,ockers llc k.rr. .nr r uinrlr. l). r rh fl.cl.rr onl ( r.r fr n
dlr.cl.(rrlllnrlckijken.ol ..rn c.D enonn. /lrl ret.. trll/.n
wrlle(Iink.rol d. cxposili. (c w,rndenwill(rrLrr.n.7.,.n..
hcro.krf.Alnntcof.cf(l(!t\ r'unnlc ak..n h.hngjilk ond.r
tl.in(ri11'\'rn.ldcrr.nrlr.(tl d.cl \ nhrIl(!n\.ri cnsill!|
J. br/tk.r \lx.cn cnonn rrrrr drrhjjrohLilr \l r\u r.nt..n
..n f.rroi,nni$h uirzichl (r.r h.r (.lli.s.. o\.i lrl.r hiilkt hel cJr
LLD,rrr.,.rnrlliklopeenlilIrrL(,.k. [stj!.zrrl.\',rn(it'rt] E\rro\ilL.

.

lc giool. En

-- lrrrn.LiJrrurl
i . ,., r I .lir.
I . .. . .:. !:.,/.
.rL.

:

rr:rnJr:!!trlr11

I L rif rr n! llrole
.. .rri il|!rh. )!.
L

lrrr l, xli,nJ (!n
. . ". à.t.jifu;,nl

......:r,r,r.,l.l.
a

Zwaa

rtekÍacftt onlkeíd

\l.L,r h.l\.rkcnmrlLli.\eholtcn

r\! l!,tr,[e!r]rL'rLLL,()t)hcl
rs \oolri.n \lr) ..f hrs
k\iln,rrri\ol.Iicflrl.irrrltDhri
!,h,,ur lrlnnÍri r. |riLl.n l) l
l!r t. r)r.1ronr.r.]l/\ir. t,rn.l.f
r,rn rr g.n. \l. Í.1. trjr.l.r o|
t,, i,lrd

/l

onderdelen ziin op zolderverctopt.
^^EenVeelÍunctionele
grote zaalis onhandigvoor exposities, De makers
^
ervan delen de ruimte tiever op.
bevestigd met sch.oelen. Ook dat
zorgde voor problemen. wanl er
mochten wel naden zitten rus§en
de platen, maarvan de archilecten
mochten die naden nie! allemaal

in dezelfde richting lopen. Het
patroon werd daarom helemaal
uitgetekend, maar het §as voor de
bouwvakkers een flinke opgave
om de platen precies volgens plan
op te hangen. Wanrakleeenpcar

mitlimeter\erkeeÍdzn. kan dar n,
200 platen al opgelopen ziin tot
een oaar centimeter. De nlàÍen
Iansi de randen \an het qËbouw
zijn daarom zeer nauwkeurig op
maaÍ Bemaakt. rÍhankelijk van de
afwiiking de bij het be\eshsen
ontstond. Dat was een langdurig

le zult vergeeÍs zoeken naar
een recht plaÍond in het EYE.
geconstrueerd is', vertelt

Van Gorp in de ruimte
grond zetten was voor de archi
recten geen optie. De oplossing is
re zien in de grote, vooÍ de gewone
de

bezoeker onloegankelïke, ruimte
russen het dak en her plafond. De

èipositieruimte wordt met kleine
buizen met deze geheime'ruinte
\erbonden. Mei touwen door die
buizen kunnen schotten worden
opgehangen. 'In deze ruimte kun
je ook goed zien hoe her gebouw

tussen een sirwar van
stalen balken en bLrizen. 'Pilaren.
stutbalken. je zult ze in het voor
publiek toegankelijke deel van het

pand niet zien. Delugan Meissl
heeÍt een hekel aan de
^aàÍie
kracht. Oi berer de Oosrenírjkse
archÍeclen onrkennen hem. Want
hun architectuur is net als film een
illusle. Alles wat de indruk wekt
dat dit gebouw ondersteund wordt,
is daarom zorgvuldig onzichtbaar
gemaakt.'

a Noppen ziin amoèdig

Maar dat was het waard. Amster-

Ook bij de bouw van hei architectonische hoogstandje bleek dat
sommige delen van het ontwerp
wel erg ingewikkeld waren. Van
GoÍp: 'De architecten wilden de
aluminium platen aan de buitenkant van het gebouw met rubber
noppen bevestigen. In Nederland
doet die constructie echter wat
armoedjg àan: het doet denken

dan1 is weer een indÍukwekkend
gebouw rijker. vrn Gorp: We zijn
er heelbliimee ei à,n de k,:ÍL
verkoop ré zien rijn de bezoekers
dat ook. Al blijft he! gebouw voor
ons uirdagend in

sebruik.' I

guido.hogenbhk@quest.rl

aan de jàÍen 60-reno\."tiebouw.
Maar Oostenrijkers hebben die

@rrirr,mEmÍ,rlÍreyeÍilm.nl: websile van het

associatie niel.' De plaien zijn nu
aan àlle kanten omgebogen en

met inÍomàtie over Íilms, het
archieí en elposities.

EYE
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De westerse

,r'<§.ffiË:-:

geIeestud

e ontdekt steeds meer medicinale

plaxter

okter

Planten die tellen

I

Er zijn zo'n 400.000 plantensoorten bekend, waarschijnliik
zín er noÉtienduizenden soorten
niet ontdekt. Àl deze soorten
maken via chèmische pÍocessen
tientallen stoffen aan, ln totaal
zijn erruim een miljoen stofÍen
hekend die een geneeskIachtige

we*ing zouden kunnen hebben.

I

Van de bekende tropjsche
planten isS prccent onderu ocht
op zijn geneeskrachtige q,e*jng.
140 prccent van de Íegutieíe
mediciinen. die dooÍ dokters
worden vooÍgeschíeven, bevat
stotÍen uit planten ofis daaryan
afgeleid.
ln ontwikkelingslandeí, waar
medicitnen schaaE zijn, is 70 tot
80 proc€nt van de bevolkingbÍ
ziekte aangewezen op medicinate

Sneeuwklokjes en nucíssen: het zijn leuke voorjaarsbloeiers, maar
daarnaast zijn ze essentieel toor tle westerse geneeskLlnde. Net als
veel andere planten, Vij.f soorten die levens redden. Hoe werken ze
en wie waren hun ontdekkers?

I

I

TaXST LEENDERTVAN DER VALK SEELDT Sl1-ITTERST0C(

D

Xlnlne wordt steeds
neervervangen door
a{emisinine. dat ook
van een plant koml,

l ROE!iR0oS
NAAIII? PapaveÍ (Papaver somni
Íerum) woÍdt verbouwd in landen
a s Afghanistan en Pakistan. Hij
neeft paa6e en witte bloemen
9n isveMant aan onze klaproos.
WERKZAME SToF? EÍ zitten

neeÍdeÍe medicinale stoffen in.
ÀaaÍvan de bekenste moÍine en
.odeïnezijn. De naam moíine is
::geleid van de Griekse god van de
rfomen, Morpheus. Morfine wordt
i.bÍuikt als piinstilleÍ, maarwerkt
:,.k siaapopwekkend. ook codelhe
..rkt pijnstillend, en kan helpen
:::en diaíee en kriebelhoest.
]IGEN WELKE KWML? Pijn en
__rst
:
VooÍalmensen die pallia
::,3 zoÍE krijgen (bij een nade':'le dood), zoals terminale
..:^kerpatiënten, k jgen

:= zaadjes

HoE WERKT HEr? Il4orÍine bootst
endoríines na. stoífen die in ons
zenuwstelselzitten en voor zow€l
slaperigheid als euforie zorgen.
EndorÍines woÍden bijvooÍbeeld

aangemaakt tijdens duuísporten
als hardlopen, waardoorje in een
soort roes komt. Ze weÍken ook
pijnstillend. Daamaast is moíine
de stoí waaÍuit heroïne wordt
gemaakt, Het is dus zeeÍveÍslavend
en woÍdtdaarom maar beperkt in
de geneeskunde ingezet,
oNTDEKT I)oOR? ln ko oniale
tijden was China beÍoemd om zijn
opium, het ingedÍoogde melksap
van de plant, Datwerd algebruikt
als genotmiddel en pijnstiller.

2

BTTTERE

NMM? Kinaboom (ciacÍora).
Deze plant komt uit Zuid-AmeÍika
waar zo'n 40 soorten voorkomen.
Vanwege zijn geneeskracht is hÍj
nu in alletÍopischegebieden te
vinden.ln de 19de eeuwwas de
kinaboom zo gewild dat hijbijna
was uitgestorven. Nederlanders
introduceerden de boom succes-

WERTTZAIII SToF? Kinine, dat
uit de bast van de boom komt.
Het wordt ook gebruikt als bitteÍ
stoíin tonic oí biiter lemon.
IEGEN WELKE KWML? Malaria.
Volgens de Wereldgezondheids-

organisaiie (WH0) lijden liefst 200
miljoen mensen aan deze koortsziekte. Van hen overlÍden erjaar

lÍks zo'n 700.000.Tot in dejaÍen
50 kwam malaria nog in Nededand
vooÍ, De ziekte woÍdt dooÍ muÉgen
veÍspreid. Bij een beet komt een

BI§T
parasiet ln het bloed. die heftige
HoE WERKI HEr? Kinine helpt
niet iegen de malaÍiamug maaÍ
weliegen de paras et. Het zorgi
ervoordat die zich n et vermen g.
vuldlgen kan. N,laarde parasiet
wordt snel resistent tegen kinine.
Daarom wordt gezocht naar nieuwe
medlcljnen. EÍ is er een gevonden
in de eenjadge alsem. De werking
van deze planiwas in de Chinese
geneeskunde al ang bekend. maar
nu wordt de werkzame stofanem
sinlne ook eldeÍs toegepast.

oNTDEKT D00R? lndianen in
Zuid-Amerika gebruikten tradltio
neelde kinabasi tegen kooíts. n
de 17de eeuw ontdekten missionarissen datdie ook híelp tegen
de Íopische malaÍakoortsen Via
kolonisten verspÍeidde de boom

fEJoqiilrl

toi
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3 KILLER
VAN ]$NKER
NAAM? Taxus (Iaíus baccata oÍ
Tarus brevifolial. De Taxus brcviío,ia komt voor in het noodwestën
van deVeÍenigde Staten. De Europese soort (Iaxus àaccala) kun je
gewoon in het tuincentrum kopen.
Het wordt afgeraden om de naald-

boom in detuan le zetten alsie
kindeÍen hebt, De plant iszeeÍ
giÍtig en woÍdt ook wel venrnboom
genoemd, De tarus weet zich ook
goed te wapenen tegen dieren. Een
paad dataan een taxus knaagt,
kan binien 5 minuten dood zijn.
WERNZAIIE SÍoF? Iaxol, een stof
die nooitin het lab ontwikkeld had
kunnen woÍden. 0m taxolte maken,

zijÍ150 stappen nodig. De officièle
naam van de stofbeslaatdan ook
een foÍse alinea lol chemische
temen, zelfs nu de stoÍ bekend is,
loont het nietom hem in het lab na
te maken. Te ingewikkeld,te duuí
Taxol werd eerstgewonnen uit bast
van loo-jarige bomen in NoordAí eika llaxus brcvífolia) - Voot
eèn kuurvoor één patiént waren 6
bomèn nodig, Dat e/as desastÍeus
voor het ecosysteem, ln naalden
van de Europese soort zit Éelukkig
een stof (baccatine lll) waaruit
taxol Éemaakt |€n {oÍden. De ïU
Deltt heeft een manier ontwikkeld
om de boom te'melken', zodatdie

behouden kan bliiven.
TEGEN

WELÍE HWAAL? Xanker,

looÍal borst- en eieÍstokkanker,

p

I

HoE WERXT HEr? Bij kanker
delen cellen zich ongeíèmd en in
hoog tempo. Bij celdelingworden

lnmiddels hoeven lromen nlot
meeÍ t€ st€ÍYéí om patlöíten
te redden.
zogeheten'micmtubuli' Eevomd,
een soort dEadies die de chÍomosomen uit elkaartrekken, Taxol
veÍstijÍt deze microtubuli en voorkomt daaÍmee de celdelinS. Taxol,
dat in bepaalde chemokuÉn wordt
verweÍkt, weÍkt op alle cellen, ook
op gezonde. DaaÍom wod je altiid
flink ziek van een behandeling.
Il4aar bij kanker kÍijgen vooÍalde
kwaadaardige sneldelende cellen
het voor hun kiezen. HieÍdoorkan
de kankerworden geremd oí zelfs

tot stilstand woÍden gebÍacht,

oNIDElfi

DoOR? Taxol is een

speld in een hooibeÍg die dankzlj
noeste aóeid weÍd gevonden. Dat
gebeurde in het NationalCancer
lnstitute van de VS. Hierwoden
ondeÍ andeíe plantenextEcten at
raÍrdom ondenocht op mogèlljke
antikankeractiviteit. Er liggen dik
80.000'natuuÍlíke píoducten'
zoals het instituut het omschÍÍtt,

diegetest kunnen woden op hun
medicinale we*ing tegen lanker
Die mogeliike medicijnen woÍden
deels door academici aangeleverd
en deels door de famaceutische
indust e die glaageen medici,n

L--*
Gif

IS

medicUn

Fte meeíe

medicinale stotreo

Llworden gevonden

in

mge.

noemdo'secundalrc plantèn§tofien'. Dai u lií stoffen die de
oveíevin8Fkansen van plaÍten

ve

ogen, bÍvooÈeeld omdat

ze ziektevenv€kkec alrilercn

of

voofiomen dat knaagdieÍen oí

lnsocton dè plant eten. Het ,jn
vaak dlt soon giÉtoftei van
oan plant waar het medicijn in
schullt. Daarcm ls het ook zo
E€vaa iik om eeí plantzomaar

als medicijl te gebrulkeÍ. 0e
bast var! een boom kan een
ziekte misschien wel Íemmen
oÍsiDppen, marrfi e te lang
op de sahols kauwl, zou or ook
aafl l«rnnen steÍven. Hgt voordeel van de westeíse geíeeskunde is dat de ÍaíÍaceuteÍ
de iuiste dosis van alleen de
we*zame stoÍ in een medicijn
stoppen. Daadoor hoeven wlj da
bijweÍkingen van deze vrcemda
stoffen niette vrczen.

Waar rYas dle bol ook alweer

voof

4 VERGEET.MU.NIET
NMM? Narcis (warcissus) en
sneeuwklokje (Garartfius flivalis).
De narcis komt bi,na wereldwijd
voor, het sneeuwklokje komt van
oorsprong uÍt zuidoost-Europa,
WERNZAME Smt? Galantamine.
Hetzít in de bollen van de planten,
TTGEN WELI{E I(WAAL? Tegen
Alzheimer, Steeds meer mensen
lijden aan dezevorm van dementie.
De Wereldgezondheidsorganisatie
verwacht dat het aantaldementiepatiènten in 2030verdubbeld zal
zijn naar 65,7 miljoen. ln Neder
land zijn ernu 250.000 mensen
dement, Galantamine is een van
de best weÍkende stoífen tegen de
symptomen van deze hersenziekte,
HoE WTRKT HEÍ? AlzheimeÍpatiènten hebben een veÍlaagde
concentÍatie van de stof acetyl
choline. Dat is een neurotransmitter die inÍoÍmatie oveóÍengt
binnen het zenuwstelsel. Door
het tekort wodt die informatieoverdracht in het brcin vertraagd.
Galantamine gaat de afbraakvan
die cruciale stof tegen, waardoor
zenuwcellen beter'communiceren',
Het ís, zoals biiveel medicinale
planten, symptoombesÍijding.

0NmEXT trcOR? WaàíschijnlÍk
beschÍeeÍ Homerus de we*ing
van galantamine alrcnd 850 vooÍ
ChÍistus.ln ziin boek 0e odyssee
staat het verhaaldat de mannen
van odysseus in zwiinen woden
veranded doorde godin Circe, en
hun missie vergeten. 0m de vloek
opte heffen en hun geheugen te
helstellen, gebÍuikt 0dysseus een
middel uiteen bloem die Homerus
'moly'Íoemt, en dle lljkt op het
sneeuwklokjè. Pas in 1951 duikt
de 2de beschrijving van de we*ing
van het sneeuwklokje op, Waarom
datzo langduurde is een raadsel.
Wellicht komtdat door het nogal
gelsoleerde leelgebied van het
plantje, dat voomamelijk in de
Kaukasus voorkwam. ln die rcgio
bestaat het eeuwenoude gebruik
om de bollen van sneeuwklokjes
tegen het vooÍiooÍd te wrijven. ln
1951 vonden Russlsche vvetenschappèÍs de stoÍ galantamine in
het plantje. Wat de oude Gíieken
al 2800 jaaÍ geleden wisten, staat
nu welenschappelijk vast: sneeuwklokjes gaan vergeetachtiÉheid
tegen. Netals naÍcissen, die ook
galantamine bevatten.

5 WONDERWITG
raÀM? witg (sari)
mensèlÍk iichaam wordt sali:rne omgezet in salicylzuur Elnd
19dè eeurv lukte het voor het
:e.st om de aÍgeleide en mindeÍ
ichadelÍke stof acetylsalicïlzuur in
i€t laboratoÍium te maken. Dit
proces kuniezien als het begin
ran de faÍmaceutische industie.
Want q/e hebben het hieroverhet
wercldbememde aspirientje. Het
was het eerste geneesmiddeldat
op grote schaal in de maÍkt weÍd
geret. Dat gebeurde in 1899 door

weÍkingen heeft, de plekvan
aspiÍine steeds meer ovemam.
ot{TDElfi IX)OR? 4000 jaaÍ
geleden gèbÍuikten AssyriëÍs
al wilgenbladeÍen bÍ pijnlijke
gewÍichten. 0p kleitabletten
van de oude Eg),ptenaren en
GÍieken werd de wilg ook als
medicijn veÍmeld, En zelÍs
sommige dieÍen kauwen op
wilgenbast als ze pijn hebben.
Nietzo gek dat wetenschappers
in de 19de eeuw begonnen met
de zoektocht naaÍ de werlcame
stof in de bitterc

de Duitse fabÍikant 8ayer.

wilgefiasL

WERrIZAME SToF? Salicine. ln
_et

WEU{E (WAAj-? Pijn
HoE WERXT HEÍ? Salicykuur

TEGET{

,

0-:

weÍkt piinstillend, ontstekingsÍemmend en antireumatisch, Als
je wilgenbast kauwt, werkt dat
echterllink op je maag.lè kunt
€r

lelfs bloedingen van kÍijgeí.

Zoek de sjamaan
f, ledicinale Dlanten woden

lYlvaak ontdàh danku lj een
'Souden tip'. Die komen bljtóoóeeld van sjamaí€n ult
donkerc oelwoudan, otvan
lndiase of Chinosa Slon€€$
horcn die al ëe!x/eÍ gebrulkmaken van deze 'maglsche
planten'. omdat er ongeveer
één miljoen mogelljk genees-

kachtige planteNtoffan rljn,
ls hét onmogellJk ze allomaal
tè lÀ§ieí op allo mogolljllo
yeÍschlll€rde dektls, zegt

bloloog

ondenoek Eí soms blljkt
zoh pla we*ellik genee$

Dat geldt in mindeÍe mate voor

iet acetylsalicylzuur in aspiÍine,

kraclÍig. Meiidam: 'Er ras
oen tijd dat Íamacerrten

maaÍ ook van dat middelkun
te behoorliik overhoop liggen.
Geen wondeÍ dus dat paÍace-

dachten dat ze allesln het
labohtorium konden maken,

tamol, dat wat mindernare bij.
Aspldne heeft nlet alleèn
bllwe*lngen in de maag,
de Ellnstlll.r kan oo* ooF

it

ick Meljd.m. Hli
€€n van de sameííelleÍs ran
€€n tentoonstelllng over het
thema in de Botanischè
Tuinen van de t nlvcl§ltèlt
lJtrccht. Maar d6r€ Soudan
íps geven aanleldlng lot

ffi^'

Taxus is giÍille p ant kan prade!!,
mensen én kankergezwellen doden

tentoonstelling
planten in de Boiani
ven de lJniversiteit
ondeÍ anderè een colle
geneeskÍachtlge prepa

maar dat blljR nlei waar
Pla[ten makgn soms stoffen
die je niet kunt bédsl}s|.
Dé laatsto laíen

ríoídt weer

intènslGf gezocht naaí kennis
ean medlcljíhannen.' De
nood is [oog, want steed§

neer planten vedwÍn€n, dat
geldt ook vooa veel mlk€ren.
Zodla zij ln aanraklng komen
met de westers€ goneeskunde, kan da oude l@nnis in
één genaratlo voíorcn ghan.
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Een pÍima

basisvooreen spelletje: na
de zondvloed besloten deBàbyloniërs
volgens de Bijbel een woontoren te bouwen
diezohoog was dat hÍ hen voortaan zou

bescheÍmen tegen zo'n grote overstroming.
MaarGod stak er een stokje voor, want de
Toren van Babel Íeihe bijna tot de hemel, en
daarmee zou hetvolk Gods gelijke proberen
te zijn. Hij strafte ze met de Babylonische
spraakverwarring. De torenbouweÍs konden
elkaar niet meer verstaan en de bouw kwam
niet aí ln Robe/ P,isi,q 3, {iPad, € 2,39} fieb
je als God ook andere hulpmiddelen. Gooi
vuuóallen op de bouwers oí bestook ze met
een toÍnado of méteorletenregen. Àlsje de
bouw maàrvoo*omt,

Digitaaldroedelen
Digitaal aantekeningen
maken kan door met een
speciale pen op hetscherm van
jetablet te krabbelen. MaaÍ als
we ee Ík zijn: zo'n penschr'ljft
belabberd. De Aiptek lVyNote
gaat daarom een slapjeterug,
Elk

Schokkende
iPhone
iPhones zijn gewild.
Ook bij dleven, die de
telefoons vaak hadhandlg

onteigeíen. Om je:elf eflj€
telefoon te beschemen zou
je een YellowJacket om je
apparaat kunnen doeí. Het
ziet eruit als een gewone
hoes, maar schijn bedriegt.
Ivet een druk op de knop
krijgéí grljpgrage handen
een schok van 650 kilovolt
te verduren. 0m dat mogelijk
te maken zit erweleen extra

íotitieblok op A5Jomaat

112

GEoe72o1,

je penb€wegingen en stuurt
je notities als plaatjes met
bluetooth naar je computer.
Het apparaatje heeft genoeg

intern geheugen om zo'n 100
paglna's met aantekeningen

past op dit apparàEt. Gedachte-

opteslaan.

kÍonkels schrijfje op gewoon
papier, met een bijseleveÍde

Priis: € 99,99
lnfo: www.aiptekshop.com

Veilignaar
de overkant
;
E

Je moet er bijnà inqenieur voorzijn
om in hel spelletje Edg e Constructor
(iPad, €1,59)verderte komen dan de eeríe
paaÍ l€vels. Bouw met palen, touw en staal
een brug over verschillende kloven.Voor

elke brug hebje een budget dat maximaal
gebÍuikt mag woden
De brug is pas goed
als hij 2 rjjdende
auto's kan dragen.
(an hÍ ook vracht-

wagensdragen?
Dàí kÍijgje bonuspunten. Speleí met

batterÍ in. Wij vragen ons
hler op d€ redactie vooral af
of zo'n stunguntelefoon in
Nede and legaalis.
lrÍo: wwwJellowiacketcase.com

pen (die hopelijk wel lekker
schrijfr). Dèze MyNote 'ziet'

kijken naar instoF
tende bruqqen.

Resetknop

Mooiding

hrjzoeklvia
satellieten de
exàcte tijd op

jeje bevindr
Hetwijzedje
handelingwoÍdt
flightstand tot
zomenijd.
De hele

wijrer

plaatiseen
lichtcollector

Deverschillende
tíjdzones, mei

Bep€àlzetÍ

dàamaastParijs.
Rechtsom is het
aantaluÍen plus,

Ook om

iÈflight

linksom min.

Zonnewijzer
Ja, hij is groot, met een kast
van bijna 5 centimeter. Maar
hÍ weegtveÍassend weinig, de
gloednieuwe Astron GPS Solar
van Seiko. Dankzij gps he*ent dÍt
hoÍloge alle tijdzones en kan het
dus altijd exact de juiste tijd aàn'

geven,waarje ook bent. Met

Wat hem zo lichtmaakt. is z'n

een druk op de knop zoekt hij
verbinding met een satelliet en
je bent op tijd. Beetjejammer
dat ik'm nietkon testen in lndia,
waar de tijd met een halfuur

voedingsbron. Een kleine batterij
wordt via de wÍzerplaat gevoèd
door de zon. Of door een lamp,
welk licht maakt niet uit. Geen
veMisselbare batterijen, geen
opwlndmechanisme. Hij heeft

kan veÍspÍingen.

een power-safefunctie en een
inJlig htstand voor als je in een
vliegtuig 2it. lDat zít je naluurlijk
vaak met zo'n klokje,)

PrÍs: vanaf€ 2000
(vanafoktober)
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wèelwolven in molshopen propt, nà ze
lul geknufÍeld te hebben.' En: 'Als hamsters
zouden kunnen exploderen, zou niemand ze
willen koken.' Slecht§ 2 veítallngen van de
pÍachtiqe volzinnen wàarmee lk potjes
willi 8ro5 (iPad, € 1,59) won. 2 speleís
kÍijgen dezelfde onsàmenhànqende groep
woorden vooÍgeschotèld en moeten daar
allebeieen logische (liefst gnppigè) zin mee
maken, En vervolgens stemmen alle andere
speleÍs welk€ zin hetleukstjs. Helaas alleen
in het Éngels.
Prose

Sctritterendlawaai
Het mag bekend zijn dat ik een fan ben van Sonos, het systeem
waaímee jë draadloos op elke qewensle piek in en Íond het huis
muziek kunt afspelen. Het is niet bepaald goedkoop, maardat is een
beetje hifiset ook nlet en wie koopt zoiets eigenlÍk nog?
Het nieuwste product ls de SUB, een subwoofer zoals je 'm zelden ziet.
Hij is 40 bij 40 centlmeter groot en weegl 16 kilo. Noímaal gesproken
veÍstopje zo'fl ding ergens achteÍ of ondeÍ, wantde lagetonen dje
hij voortbrengt wllen de ruimte toch wel. MaaÍ de2e SUB is to indrukrvekkend, datje 'm maar wàl graag een mooi plekje geefr (slaand of
liggend, maakt niet uit). lnía lleren is, zoals altid bij Sonos. een eilje:
stekkerin het íopconiacl, dnrk op de knop en hij zoekt veÍbinding
met de andere Sonos-appaÍalen in huis.
Hoe dàt klinkt? lndÍukwekkend. Bij mijn testexemplaar zat een mapje
m€tooÍdopjes. VooÍ de buÍen. De speakeB rllten tegenoveÍ elkaar
aan de binneíkanl. Zo neutÍaliseren ze bljgeluiden en blijftde bas
zuiveÍ, zelfs bij het ultleme testnummèr lrl?,n lo,/oullove van James

trommelvliereí kleppeÍen ervaÍ.
Pdi§ € 699 voor de uilvoerinq in pianolak. Elnd 2012 komt er een
model vooÍ € 599.
Blake. Je

Datatampon
Detijd dat wij opkeken
van nieuwsberichtje over
de zoveelste gíàppig vomgegèven usb-stick, ligt v€r achter
ons. Toch vinden we deze usblampon het vermelden waàÍd.
Niet omdat hij nou zo vÍeselijk
grappig is. Nee, we vinden
het eigenlijk vrij smakeloos.
Ivlaar er zit een grootvoordeel
aan hetgebruiken van deze
sti*r je opgeslagen gevoelige
inÍoÍmatle staat er bÍzond€r
veilig op. Wantalsje hem
verliest, zullen weinig mens€n
hem oprcpen om de dató eraÍ
te tÍekken.
ÈÍs: vanaÍ € 20,83
lnío: wwwmeninos.€om

u4
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Wachtenoplanding
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Het íottlge van het spelletje fu./íet
Prores (iPhone. iPàd) is dal hel zo leuk
is. J€ b€heerl een luchtvaartmaatschappij,
zaak dus om

jevliegtuigjes naarveíe

plekken te sluren en op die manier geld te
verdienen. Waflt daaÍmee kun je weer meer
en mooiere vliegtuigen kopen en nieuwe
vliegveld€n vrljspelen. lvlaar een vljegtuig
verlrekt niet zonder dat jij daar opdÍacht
toe geefr. ln het spel duurt een vlucht van
Par'is nàar IeheÍan een minuut oí tt. Dat
betekent 1'l minulen wachten tot je de vol
gende opdracht kunt geven. En wàchten,
daar houden gamels nietvan. vroegeÍ
zetteje de tljd dan op'fast foÍward'.

l{u kunje hel wàcht€n alleen overslaan
door er qeld in le stoppen. Want dan koop
je 'íliqhtcoins' en daarmee kun je het
vliegtuíg direct op zijn bestemming laten
landen. Po.kel P/ores is erg leuk en gÍatis
voormensen met meeígeduld dan ik.

BOEKEN

ZONE/

Oorlog

tussenje
oren
Karl Marlantes, zelf
een Vletnamveteraan,
doet een boekje open
over wat vechten aan
het front met een mens
doet.
he

VietnamooÍlog (19551975)
lJ is alweeÍ een tijdje geleden.
To€h zijn veel Vietnàmveteranen
nog altijd ni€t thuisgekomen van
deze oorlog, aldus Karl MaÍlantes
in Oorlog voerer. Daarmee doelt
de schrijver op de moeitedieveel

oveÍlevende soldaten hadden
én hebben om thuis de dÍaad op
te pakken. Maíantes meent dat

Hij was luitenanl bij de marine,
en vocht in Vietnam. ZÍn herinneÍingen aan hetslagveld lezen als
e€n Íein (aldraaft hÍ regelmatig
door met zijn literaireen mytho-

de verschrikkingen die

je zelf

aanricht voor meer psychische
problemen zorqen dan de ellende
die de tegensiander jou aandoet.
Het is geen nieuws dat oorlog
voor problemen tussen de oren
kan zorgen. De laatstejarcn
dLriken regelmatig berichten op
over posttÍaumatische strcssstoornis en het hoge zelfmoord-

cijf€Í onder ooíogsveteranen.
Toch heeÍi lvarlantes iets toe te
voegen aan de beslaande publicaties, Want tek§teí over sÍesssyndromen blijv€n vaak aan
de droge kant, en €ijfers zijn kil.
Marlantes brengt de eÍvàÍingen
en gevoelens van soldàten tot
leven. Dat doei hÍ doorzijn eigen
eruaringen en gevoelenste delen.

logische veÍwijzingen), maar ze
zoÍgen ook voor een ongemakkelijk gevoel. Dat komt doordat
hÍ erg eeíijk is. Zo geeft hÍ toe
dat hetdoden van mensen hem
destÍds totaal geen moeite kostte.
Psychisch dan.overeen van zijn
slachtoffers schrijft hij: '0p het
momentdat de granaat uit!Ín
haÍd loskwam, haalde ik de
tÍekker oveÍ.' Zijn eerste schot

Utrecht ligt in Kwazulu-Natal
LJel zÍn zinnendieje

I

op

lhet verleerde been

zetten en veruolgens doen
glimlachen. Bijvooíbeeld:
'Dordrecht ligt op het kruispunt van de R67 èí de R56,
dievroeger de korlste weg
tussen Kaapstad en Durban
was; ln 1599 kn tussen

Amsteftldn en Gouda,van

1599kn tussen

Amstedun en
Bari de GÍ6.ff

Goucld,

(Scriptun, € 15,991
116
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historicus BaÍt de GÍaaff,
wemelt hetvan zulke Íijne
zinnen. De GÍaafÍ maalde
een 5000 kilometer lange
reis door het Aírikaanse
land, langs allerlei plaatsen

met een Hollandse naam.
En dan bedóelen we niat
oorden als Genadendàl of
Kaapstad. Want dat zijn

Af kaanslalige

namen.

we

bedoelen hier Amersfoort,
utrecht. DoÍdÍecht. Gouda.
Haarlem, Delft en andere
steden en dorpefl met een
(meestal) grotere en (altijd)
oudeÍe bíoer in Nederland,
De

cÍaaffbeschriift in dit

boek de geschiedenisvan
de plaàtsen en hun namen.
Het onooglijke gat

Amster

dam danktde naam aan de

de woede van de Afrikaner
president Paul Kruqer. Na
de Eerste Boerenoorlog

tegeí de Britten veegde hij
de Schotse naam Robumia
van tàfel. De Graàff zoekt
ook uit hoe het leven er nu
gesteld is. Belangrijkste
conclusie: weinig tot niets
doetdenken aan Nederlànd. Met uitzondering van
de naàm. En zelfs die naam
dreigt vaak te veÍdwijnen,
nu steeds meeÍ plaatsen in
Zuid-Afrika hun koloniale
naam Íuilen voor een naàm

ií een lokaletaal. Behalve
een inkijkje in de Nederlandse geschiedenis van
Zuid-AíÍikà, is dit boek
oveÍigen ook eenvoudigweg een veÍmàkelijk en
kleuíijk rejsveÍhaal. Een
verhaal dat je regelmatig
doet glimlachen, al was
het màaídoorzinnen als:
'Een mooie naam voor een
sjofel dorp dat veel meeÍ
is dan een deuÍryplekkie
voor mensen die op wëg
zijn van Swaziland naaÍ
Ermelo ofomgekeerd.'

t

miste doel, maardevolgende
schoten (en dievan zijn rëdio.
manlbleken wel fataa , En dat
voelde fantaslisch,'Er was weer
een obstàkelbij het volbr€nqen
van onze missie uit de weg
seruimd. (...) Maar het voelde
ook gewoon lekkerom heÍn over
hoop te schieien. Dat zalje leÍen,
smerige... (kies maar een woord
waarmee je alles behalve een
medemens kuni beschrijven).'
Later zouden momenien als dit
hem echteÍ psychisch pijnigen.
'Het veÍschil tu§§en loen en nu
bestaat sim pelweq uit inlevings-

!:_':oq.i. k heb nu de tild en de
rai ,?:i€ oÍ €cht te voelen wat
i *r -€!€oers heb aangedaan
. . _ ,- o!zichten spÍekend oP

-,- r:.- -i. Destijds volgd€
r
rsyclrologisch è!to-_!_és.!1
_:_.ë1._,oor zoÍgde dat
< : : ._;è i_r kon zien ak de
. :_:
r::ríljfeloflkhem
r.. r-_-_ c:{:n.ls ik me ervan
::-í,i Í:! !:ieeí dal hij op
ri,- €;.- za:. e€k.ln dét geval
z.- ,r ,. :: : rtr ngeslorl. Dal
zce

r.r;ni,..'3ch

g.r :. r-: _..3en

aoc..:_:-=r:r

jnlitk tot mijn

ge eid, oíde
die ondeÍ mijn

leiding vielen. ln elk geval ontstond er op dat moment een barst
in mÍn pantseÍ die nu schreeuv,,t
om heístel.' Het probleem voor
veel veteÍdnen, aldus IíaÍlantes,
is dat zijzelÍ en hun omgeving
er te laat achteÍkomen dat zulke
barsten in het brein qerepareerd
moeten worden. IVet trauma's en
te vaak ook zelfmoord totgevolg.
Dankzij Maíanles'inkijk in het
soldatenbrein begr0pje net iets
belet Whot lt Is Like fo Go lo Wot,
zoals de oorspÍonkelijke titel van
het boek luidt. ook alhebje nog
nooit een geweeÍ vastqehouden.

Verveeld? Lees eenboek
z i een zegen is. vo !ens
ce.!te!í sverveling te

DeteÍToohey be9 nl

I

met èen bekenlenir
'lkheb me in mijn ev€n
vaak langdurig veívee c
Hij is

nietdeenige

!:r9e

.

De

gemiddelde Eril ve.íe€ :
zich zo'n 6 uur perr.ree(.
l€pellTooheyop ult een
obscuuÍonline-onder.
zoek. En verve ing is ln
alle cu tur€n ëaiweziq.
lVaa Í hoe on g e nr è kk-.1, k
verveling ook kan voeler.
Tooh€y legt de l.t hoog

lAtlas Conia.t,
€19,s0)

dooriewillen il !íreren
datveÍvelinq in zekere

rtken metwalglng.
\Vèaí v/alging je ervoor
b€roedtom rotle vis op
te bordjete scheppen, is
oe íu nctie van veruellng

zorg€n dëtw€gblljÍlvan
socia esitualiesdiede

\latvolgt ise€nverhaal
volkunst. onderzoek en
geschiedenis. VeÍvelen
dierer zich ook? JazekeÍ.
vooral huisdieren, die
hoeven amper naar eten

te zoeken. Van de

alleÍ'

saaiste weg (BoÍe TÍack
in Australiè), naaÍde plek
in ons hrein waàr onze
'verveelcellen' zitten. En
ook leukrverueling blijkt
erin de meesieculluren
hetzelíde uitle zien: de
elleboog op tafel, een
hand onder een wang
en de mondhoeken
oÍnlaag- En het goede
nieuws: de gemiddelde
lezervan dit boek zal
zich deze week slechts
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Service

informatie
o@rair èei maandellks

magaz ne

Gèbou*Sr.dè r I I
oatsrono, eo el r:.
| 9-!
JàaÍàboineme Nedeílanden
8.lqiè(12numme,9 e5l7s

Xlanléís€ruicé ahoííème.teí
voorrÉoÉrufl o Ié o161-a5945r
oueí, Ponbus9Z 5126 ZH Gihe
vooi srcÉ Ter or4.4o 45 2r.

GroenÍeesten
0n bemande zeilboten die o evlekken op zee opÍuiÍnen en eneÍg e
uitalgen ha €n. Deze en rneeÍwilde gÍoene initatieven slaan ditjaaÍ

WINNEN!
Kaarten filmpremière
Super Nature
Mensèn apen dè natun vààk nà. Zo
këkèn we bljvooóeéld vàn bevëÉ
de

lechniekvan bruggenboMn

af

MaaÍ andersom imiteert de naluur
ons ook. tleem vogels die onze
inslones zljn saan nadoen. Over de

bljzondere wisselw€Íkin9 tussen
mens en naluuÍ slaan veel íilmpjes
online. ln oklober verzam€lt Upload
Cinema deze

vldeot samen ,net

NaluÍall§ SlodlveÍsltyCent€rin de
hloscoopvoorst€lllng Supérlvoture.
I(ÀNS MÀI(EN OPUARTJESVOORDE
PREMrÈRE? STUUR
EEIT

oNs

L[,tKvaN
OUESINU

EEN

NAÍUURTILMP.'E VIA

WlNI'IEN. WEWEEI KUN

Jl

BINNEN-

KORÏ JE ZETFGEKOZEN VIDEO OP HET

WÍTE

OOEK BEKIj(EN.

c

centraal b! hetTÍönsnatuÍal Feíival 2012. Hetihemavanditkurst,
des gn en techniekfeslivalis:ho€ zorgjevoorjezell zonderde natuur
naarz'!n gÍootje le he pen? HetÍesliva duurt eer maand en besiaat
uitevenementen op a leÍleilocaues in Nedeídnd. Zo is er op 17 €n
18 septemberde TÍansnatuÍal'conferenue, d e ondeÍ ardeÍegaat
overnieuwe manieren om óón voedselen enerqiete komer.0p 28
seplem ber doen wèlenschö ppers op diveÍse ocaties nieuwe milieuvÍiendelijke uitvindingen uit de doeken. V6 teÍ op dit fesl valook nog
te íeeslen? Ja,je kunt dansen op muziek van (onder ÍneeÍ)dj\ met
dÍaaiiafels op zonne-eneÍgie. 0p de websilevan hetTransnaluÍal
Festival vind je hetcomplele progÍamma.
WAÀR? OUÉNS' LOCATIÉS, VOORAL IN NEMO, ÀMSTEROAM
IN FO?

WWWTRÀNsI{ATURÀI,NT

WANNEER?VAN7 SEPTEMBER TOTT OKTOBER 2012

Design voor playboys
P/oyboy slaal naiuuÍlijk bekend om zijn
'goede inteÍviewí (leesi blote dames).
Iíaarer s meeÍ. Wanl in het pikante
mannenb ad is dooÍ dejaÍen heenveel
geschÍeven oveíarchitecluuÍ. En dan niel
oveÍ appartementen vol lkea"meubels
met stij vol desiq n spul erln. Museirm
NAilv/Eureau EuÍopa in Ivai]nrichl wijdr
eer tentoonste linq.an Playboy Architecture van de jàren 50, 60 en 70. Dat waÍen
de hooglitdagen van P/oyboy, toen nog
een revolulionair blad, aan hei begin van
deseksueie revolulie. Deterloonstel ing
geeÍteen mooitijdsbeeld van de Ínod€rne
man.le ziet bijvooíbeeld hoe een typische
bochelar darn lrÍigezellerhon k) er in dejaÍen 70 moest uiizien:mel
€en baÍ, een d!uÍ kunslweÍken een Íeusachtige hiíiset. En uiteÍaaÍd
kÍijqje een kUkje in hel beÍoemdste Playboyhuis ooit: de Marsion.
D€ woninq vën opÍichter Hugh HefneÍ, metals belèngÍijkste meubelstukken zijn bLonde bunny-meisjes.
MAAS'IRICHT
INFO?WWW,BUREAU.EI]ROPA,NL
WÀNNEER?VAN 29 SEPTEMBERÍOÍ EN MET 23 DECEMEER 2012

GEoeT2ora

2300 Tumhour

opzèqq nqenworden per e ndeuan
de qèla«seerde per ode veÍwerkr
mitsu rer ilk édn nàind v.i revoíen

pere.mài,te eíoo sch oíschríle jk
dooÍgeqevenaan de kóileíseÍvi.e u
heeÍr hel Íe.hr uw abontumenrna de
èèurèa.riopoiode,mèl n..hlnem nq
van dè ge dende opzeglemijn, tu$eí

lldslèbèèndiqen.Uwoprègqingwodl
binnef 14dàgen

ÍhdÍle

!k bèv€sl gd

Irla*eting a sabs

Hr.isi(o herc àldnedoÍ),
Raymmdwn K.íaÍoo(sà aóredd).
OdeÍe van wàgen n9en lbrandrana
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