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© sandra

Reinout Oerlemans beschikte over een privéridder

D en Haag zit niet ruim in de cele-
brities. De enigen die je hier

steeds tegenkomt zijn politici en
oud-politici, en dat is niet zo span-
nend. Jeltje van Nieuwenhoven in
wandeltenue. Ben Bot op de fiets.
Eén keer waren oud-minister van
Defensie Joris Voorhoeve en ik als
laatste passagiers overgebleven in
een nachttrein tussen Leiden en Den
Haag, en dat was wel een beetje
spannend, omdat ik niet wist wie
van ons de ander tegen eventueel on-
heil zou moeten beschermen. Voor-
hoeve is erg klein.

Gistermiddag werd Den Haag bij
uitzondering door een stoet echte
celebs aangedaan, bij de galapremiè-
re van De Brief voor de Koning. Voor de

© weer

Broeierig
Vandaag: Flink wat zon. In het oos-
ten en noordoosten soms veel stapel-
wolken, maar slechts lokaal een bui.
20 graden aan zee tot 23 graden in
Limburg .

Vo o r u i t z i ch t e n : Morgen ietwat
broeierig in het binnenland. Veel be-
wolking, soms een drup motregen en
20 tot 24 graden. Daarna af en toe een
paar buien en koeler.

Als we besluiten een uitvaart-
koopsompolis aan te schaffen –
geen bidprentjes, géén koffie met
cake – tik ik het mailadres van on-
ze verzekeringsman in het adres-
boek van mijn e-mailprogramma.

Er kan een categorie aan de
naam gekoppeld worden, met een
aardig kleurtje voor de herken-
baarheid. In de ruime keuze – fa-
milie, vrienden, werk, reizen – zie
ik niet snel iets passends.

Onzin, denk ik, laat maar.

Als het categorieënlijstje weg-
flitst en de muis onder mijn hand
onbedoeld klikt, krijg ik opeens
het vermoeden dat die klik nog
iets in het lijstje heeft uitgericht.
Ik open het opnieuw en inder-
daad, de muis heeft de keuze voor
mij gemaakt: feestdag!

Rita Bruning

bioscoop op het Buitenhof was een
kasteel van plastic verrezen. Verder
waren er authentieke middeleeuwse
straatmuzikanten, authentieke rid-
ders en authentieke paarden, die
hun authentieke vijgen lustig op het
Buitenhof dropten. „Wat stinkt het
hier”, zei een oudere dame in regen-
jas geïrriteerd. Ze liep gearmd met
haar man te shoppen. Hij wees haar
op de paarden. „Dat doe je toch
niet”, zei ze. „Op zo’n plek.”

In het kluitje fans rond de rode lo-
per stond ik tussen vier vriendinnen
met beugels, roze jassen en roze mo-
bieltjes. We moesten ons door een
heleboel B- en C-celebs heen slaan,
maar de komst van Reinout Oerle-
mans maakte alles in één keer goed.

Hij zag er filmsterachtiger uit dan
de acteurs die al voorbijgekomen
waren: lang, gebronsd, strak in het
pak. Ook beschikte hij over een pri-
v é r i d d e r.

„Reinout!”, gilden de meisjes.
„Reinout! Mag ik je handtekening?”
„N a t u u r l ij k ”, zei hij, en trok gewil-
lig zijn mondhoeken omhoog voor
foto’s. Toen ging hij de bioscoop in.
„Ya n n i ck ! ”, gilden de meisjes.
„Quinten!” Dat zijn de hoofdrolspe-
lers. Bij de bioscoop was intussen
iets vreemds gaande, ontdekte ik: al-
lerlei celebs kwamen meteen na hun
entree weer naar buiten. Jan Siebe-
link stond vrolijk tussen de persfo-
tografen, Peter van Straaten hing
verveeld tegen een muur. Misschien

was het binnen niet leuk.
Ook Reinout Oerlemans ver-

scheen weer, en liep met een zoeken-
de blik onze kant op. „Die wil een
vuurtje”, zei een gerimpelde heer,
en stak zijn aansteker uit. „Ja”, zei
Reinout Oerlemans opgelucht. „Een
Haags vuurtje. Dank u wel.” H ij
nam een diepe teug.

„Hé! Krijg nou tieten”, zei een van
de roze meisjes. „Reínout!” Ze trok
haar camera weer, maar Reinout
dook in elkaar en liep weg. „Laat nou
maar”, zei een ander roze meisje.
„Hij wil niet met sigaret op de foto.”

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot en met 10 augustus vakantie.

© next question

Waarom spreken Italianen
eigenlijk geen Latijn meer?

Arne Maier uit Dordrecht vraagt
zich af waarom Grieken geen
Oud-Grieks meer spreken en Ita-
lianen geen Latijn. „Wanneer zijn
ze daarvan afgestapt en waarom?
Engelsen hebben toch ook hun
taal niet wezenlijk aangepast?”

Om met die laatste vraag te begin-
nen: jawel, hoor. De Engelse taal is
sinds zijn ontstaan erg veranderd. De
oudst bewaarde oud-Engelse tekst is
‘Hymn’ van Cædmon uit de zevende
eeuw: Nu scylun hergan hefaenrices
Uard. Dat lijkt niet eens op de verta-
ling: Now let us praise the Guardian of
the Kingdom of Heaven. Sommige lin-
guïsten schatten zelfs dat 80 procent
van de oud-Engelse woorden verlo-
ren is gegaan.

„Ook oud-Grieks en Latijn zijn in
de loop der tijd geëvalueerd”, zegt
Gerard Boter, docent klassieken aan
de Vrije Universiteit. „Nog meer dan
het Engels, want het is nog veel lan-
ger geleden dat die klassieke talen
werden gesproken. Sinds de negende
eeuw voor Christus wordt Grieks ge-
schreven in het 24 letters tellende
Griekse alfabet. De uitspraak, de
woordenschat en de grammatica zijn
allemaal veranderd. Wanneer oud-
Grieks in modern Grieks is overge-
gaan is niet te zeggen. Het is een
langzaam proces geweest.”

Alexander de Grote heeft in dit pro-
ces een belangrijke rol gespeeld, zegt

Boter. „In eerste instantie waren er tal-
loze dialecten, die Alexander heeft sa-
mengevoegd tot koinè, een standaard-
vorm die de communicatie vergemak-
kelijkte. Via zijn veroveringen heeft
Alexander dit over een groter gebied
verspreid.” Koinè was de taal van het
Byzantijnse Rijk en het modern
Grieks stamt direct af van deze taal.

Met Latijn is het volgens Boter net
zo gegaan, alleen is Latijn niet in één
maar in meerdere dochtertalen geëva-
lueerd: Italiaans, Spaans, Catalaans,
Frans, Portugees en Roemeens. „Dat
komt omdat Latijn in een veel groter
gebied werd gesproken dan oud-
Grieks”, zegt Boter. „De Romeinen
hadden een veel groter gebied dan de
Grieken veroverd.” Het verschil met
oud-Grieks is volgens Boter dat het
klassieke Latijn is blijven voortleven
als taal van de katholieke kerk en van
de wetenschap. „Maar omdat deze
taal verder niet wordt gesproken,
wordt Latijn een dode taal genoemd.”

Toon Beemsterboer

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© sandra

Ik strandde in een berg dofgrijs puin

© weer

Bewolkt, wel droog
Vandaag: In het zuidoosten eerst
geregeld zon. Verder veel bewolking,
maar overwegend droog. Matige tot
vrij krachtige zuidwestenwind en 20
tot 24 graden.

Vooruitzichten: Woensdag bewolkt
en enige tijd wat lichte regen, later
vanuit het westen wat zon. Na
woensdag enkele buien, lokaal met
onweer en zo’n 18 graden.

I k zoek Kenneth, maar Kenneth is
zoek. Zijn telefoon is voortdu-

rend uitgeschakeld. Mijn sms’jes
blijven onbeantwoord. Mijn bood-
schappen op zijn voicemail – Ke n -
neth? Kenneth, bel je mij? – doen
hem niets. Maar ik heb Kenneth no-
dig. Alleen hij kan mij redden.

Laat ik bij het begin beginnen.
Op een avond deze lente kwam ik
laat thuis, tegen twaalven gok ik.
Ik deed het keukenlicht aan om de
kat te begroeten, en strandde in
een berg dofgrijs puin die tot aan
mijn knieën reikte. De kattenbak
was geheel bedolven en onzicht-
baar. Wat was dit? Ik tuurde boven
het gasfornuis omhoog en keek in
een gat vol uitheemse schimmelcul-

Op mijn negende kocht ik mijn ca-
via, Punky, voor dertig gulden. Ca-
via’s worden gemiddeld 5 jaar. Al-
leen heb ik nu de pech dat mijn ca-
via nog niet dood is. Ik heb niets
meer met hem. Inmiddels is Pun-
ky ruim 7 jaar en helaas ziet het er
niet naar uit dat hij binnenkort
zal overlijden. Mijn vader en ik
maken er allerlei grapjes over, zo-
als vandaag nog: „Als we hem nou
de hele dag in de brandende zon

zetten?” En toen wij hem vorig
jaar zomer bij mijn tante ophaal-
den, hadden we de volgende grap:
„Shit, ik dacht dat hij zijn verblijf
bij jullie niet zou overleven!”

Een bejaardentehuis voor ca-
via’s zou wel wenselijk zijn.

Floor Kerkhof

v© S tu u r ook eens een ikje in!
Surf daarvoor naar nrc.nl/ik

turen die alleen helden als Indiana
Jones normaal gesproken te zien
krijgen, in grotten vol gespuis.
Mijn soort van afzuigkap was naar
beneden gelazerd en had bergen,
kilo’s schoorsteenpuin meege-
b r a ch t .

Ik moet een erg leuke avond ge-
had hebben, want ik gilde niet, ik
vloekte niet, maar belde kalm naar
Henk, de klusjesman. „O”, zei hij.
„Ken geen kwaad hoor. Je moet goed
schoonmaken. Ik kom morgen effe
k ij k e n . ”

Een dag later stak Henk zijn arm
in de schoorsteenpijp en trok een
touw tevoorschijn, met daaraan een
bal. „Lood”, zei Henk kwaad. „Vij f
kilo. Die is er van bovenaf in ge-

gooid. Welke gek…”
„Ehm, ik heb wel een idee”, zei ik.

„Beneden wordt er verbouwd. Alles
gaat daar op de schop. Zouden die
jongens niet…” „Ik ga wel effe pra-
ten”, zei Henk. De loden bal nam hij
mee.

Beneden sloeg de bal in als een
bom. Toen ik even later zelf naar
buiten kwam, had ik in no time
een cirkel van hoofdschuddende
schilders en vloerenleggers om me
heen. „Víjf kilo!” „Herrie zeker?”
„Ts s. . . ” Ze praatten vrijuit, want
zelf waren ze onschuldig: dit was
het werk van Kenneth, een loodgie-
ter die maar voor één dag bij het
verbouwingsproject was gehaald.
Hij was op het dak geklommen om

de luchtdoorgang op te meten, of
z o i e t s.

Omdat Kenneth de dader is, wil
Henk niets repareren. Dat moet
Kenneth doen, en gratis ook. Maar
Kenneth is dus zoek. Ik stoffer en
blik nu elke dag een hoopje puin
weg, en verbaas me over wat er zoal
via een dak naar binnenkomt. Ook
ben ik een schimmelexpert gewor-
den. Dat is allemaal niet zo erg.
Maar straks wordt het koud, en gaat
het sneeuwen.

Wat dan?
Kenneth, waar ben je?

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

© next question

Waarom neuriet een mens?
Paul R. Doekes uit Heteren neuriet
vaak. Makkelijk een half uur ’t zelf-
de deuntje. Zou hij iemand anders
horen neuriën, zou hij vast knet-
tergek worden, schrijft hij. „Waar -
om word ik dat niet van mijzelf?
En heeft neuriën enig nut?”

Veel is er niet met zekerheid bekend
over neuriën. De Tilburgse psycho-
loog Ton van Boxtel houdt dat onder-
zoek wel in de gaten. „Maar ik wil
ook weten waarom iemand in zijn
neus peutert, dat soort dingen.” Het
is een makkelijke manier van zingen,
je kunt je mond dicht houden, zegt
Van Boxtel. En je hebt toch die fijne
botresonantie. Diep autistische pa-
tiënten blijken graag te neuriën. Ook
sommige epileptici gaan hardnekkig
neuriën bij een aanval. „Bij neuriën
worden diepe emotionele hersende-
len geactiveerd. Ik denk dat je daar
het nut moet zoeken, het ontspant.”

En dat hoeft natuurlijk lang niet al-
tijd ergernis op te wekken bij een an-
der. De psycholoog Douwe Draaisma
bekent bijvoorbeeld desgevraagd: „Ik
ken nauwelijks plezieriger ervarin-
gen dan een wandeling maken met
een neuriënde vrouw aan mijn arm.”

Dan die eindeloos herhaalde melo-
dietjes. Daarmee raakt Doekes trefze-
ker een snel opkomende tak van we-
tenschap. Oorwurmen worden ze ge-
noemd. Neuriën is een soort openlij-
ke oorwurm, zegt de Amerikaanse
oorwurmonderzoeker Louis Lipp-
man (Western Washington Universi-
ty). Maar verder weet hij niks van neu-

riën, zegt-ie. Waarom ergert Doekes
zich niet aan zijn (geneuriede) oor-
wurm? Misschien is hij te muzikaal
om zich te ergeren. Lippman onder-
zocht de oorwurm bij beroepsmusici.
Wat bleek? Net als bij iedereen zit ook
bij hen vaak een obsessief melodietje
in het hoofd. Maar in tegenstelling
tot veel leken kennen musici vaak de
oorsprong van dat deuntje (meestal
uit de muziek die ze daadwerkelijk
spelen) en ook hebben zij er totaal
geen hinder van. „Ze hebben vrede
gesloten met hun akoestische para-
sieten en ze gebruiken hen zelfs bij
mentale repetities”, aldus Lippman.
Hun melodietjes zijn waarschijnlijk
ook langer dan gemiddeld. „De meest
gehate melodietjes in je hoofd zijn
meestal niet langer dan een maat of
vier”, weet Lippman. „Zoiets als Hey
Jude”. Er zijn fijne en minder fijne
oorwurmen en hoe muzikaler je bent,
des te meer kans op fijn.

Hendrik Spiering

v© Lees een oude next question
(‘Waarom blijven sommige
liedjes in je hoofd zitten?’) via
nrcnext.nl/links

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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Mijn benedenbuurvrouw heeft af
en toe de nare gewoonte lang en
hard muziek te draaien. Zo ook af-
gelopen vrijdag. Geërgerd loop ik
naar beneden en druk op de bel.
Meestal is dat voldoende aanlei-
ding voor haar om het volume
naar normaal (voor mij nauwelijks
hoorbaar) niveau terug te bren-
gen.

Deze keer komt er echter geen
reactie. De muziek staat kennelijk
zo hard dat ze zelf de bel niet

hoort. Of toch?
Na enkele minuten – ik ben te-

gen de bel gaan leunen – wordt de
muziek binnen wat zachter ge-
draaid en schreeuwt ze: „Als je
daar niet snel mee ophoud bel ik
de politie!”

Robin Kolleman

v© S tu u r ook eens een ikje in!
Ga naar de website voor de
spelregels: nrc.nl/ik

© sandra

Hij boorde zijn wijsvinger langzaam in zijn linkerneusgat

© weer

Later komt de zon
Vandaag: Eerst bewolking en naar
het zuidoosten wegtrekkende regen.
Later vandaag veelal droog en meer
zon. Maximumtemperaturen tussen
18 en 20 graden.

Vooruitzichten: Het blijft wisselval-
lig met een afwisseling van wolken-
velden en buien, maar ook perioden
met zon. In de temperatuur komt
weinig verandering. 11
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D eze treinreis zou anders zijn. Ik
zou nu eens rustig en volwas-

sen op mijn dure, gereserveerde ze-
tel blijven zitten, en niet weer uit-
wijken naar een klapstoeltje in de
hal omdat ik ‘niet tegen mijn buren
kon’. De laatste keer had ik zelfs
staand geslapen – dat kan, weet ik
nu, ook als je geen paard bent. Maar
zo’n burenallergie heeft iets klein-
z i e l i g s.

Op mijn lange trip naar München
nam ik daarom met een glimlach
plaats op de vrije stoel bij een India-
se familie: vader, moeder en een vol-
wassen dochter met al wat grijzend
haar. Van de moeder was ik echt on-
der de indruk. Wijs en sereen zat ze
erbij. Armen over elkaar. Rode stip

tussen de ogen. Grijze knoet. Ze leek
een relikwie, een vrouw op de foto’s
van Aletta Jacobs’ k o s m o p o l i t i s ch e
vriendinnenkringen. Ik zakte on-
deruit voor een tukje.

Toen begon het geleuter. De
vrouw had een verhaal te vertellen,
en bleek over een grommend, vet
stemgeluid met bijbehorende lach te
beschikken – denk Gordon, niet
Gandhi. Haar man zat zwijgend
over zijn sudokuboek gebogen en re-
ageerde nergens meer op, maar haar
dochter luisterde braaf. Uit de En-
gelse passages begreep ik dat hier
geen spirituele wijsheden werden
overgedragen.

„Die zijn voor twee ton het schip
in gegaan. Twee ton! Heh heh heh.

Eigen schuld.” „Die had Parkinson.
En geléden dattie heeft, geléden...
Maar hij was altijd al een zenuw-
pees, en die krijgen het eerder.”
„Vals, vals, jij speelt vals!”

Dat laatste zei de vrouw tegen
haar echtgenoot, met een achter-
dochtige blik op zijn sudoku-
vorderingen. Bij wijze van antwoord
stak hij zijn wijsvinger op en boorde
die langzaam in zijn linkerneusgat.
Daarna in zijn rechter. Hij deed er
verder niets mee.

Het was tijd voor koffie, besloot
de dochter, en ze hield een Duitse
treindame met paardenstaart aan.
Drie geurige kartonnen gevaarten
verschenen. „Hoeveel?”, vroeg de va-
der. „Oóóóh…”, kreunde hij toen hij

het antwoord hoorde. „Is er suiker?
En melk?”, vroeg de dochter. „M ij n
ouders hebben meer suiker en melk
nodig .”

Even was het stil. Iedereen was
zakjes aan het scheuren en cupjes
aan het opentrekken. De vader was
als eerste klaar.

„Dank u wel”, zei hij tegen nie-
mand in het bijzonder. Hij snoof.
„Dit is goeie, sterke koffie.” En hij
nam een slok met zoveel lucht dat de
hele coupé er getuige van was.

Ik stond op, en liet de familie ach-
t e r.

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie

© next question

Hoe komt het dat vis op
afstand altijd zo ruikt?
Als je op de markt loopt dan is er
altijd een geur die overheerst en
dat is de geur van vis. „Hoe komt
het dat vis al van een afstand te
ruiken is?” Vraagt Frederiek van
Rhijn uit Nieuwerkerk aan den
IJssel zich af.

„Vis stinkt van zichzelf niet”, zegt Je-
roen Kals, onderzoeker aquacultuur
van het onderzoeksinstituut Wage-
ningen Imares. „Verse vis heeft een
frisse komkommerachtige geur. Na
een aantal dagen gaat vis echter ‘vis-
sig’ ruiken, die geur is overheersend
en dat vinden veel mensen vies.”

Volgens een rapport van de FAO, de
Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties, zijn er ver-
schillende fasen te onderscheiden in
de geurontwikkeling van vis. In de
eerste fase, die duurt tot maximaal
drie dagen na de vangst, heeft vis de
frisse geur zoals Kals die omschrijft.
In de tweede fase (die ook enkele da-
gen duurt) verdwijnt de frisse geur,
maar is er nog geen ‘vissige’ geur te
ruiken. Pas in de derde fase krijg je de
„zurige en bittere geur”, zoals in het
rapport beschreven staat, die vaak op
de markt te ruiken is. Daarna kan er
gezegd worden dat de vis bedorven is.

De sterke geur wordt volgens het
rapport veroorzaakt doordat de os-
moregulator trimethyl-aminoxide
(TMAO) door bacteriën wordt omge-

zet in trimethylamine (TMA). „Os-
moregulatoren helpen een vis met
het op niveau houden van de bloed-
druk”, legt Kals uit. TMA is een van
de componenten die uiteindelijk
zorgt voor de overheersende ‘vissige’
g e u r.

Maar volgens Kals is er nog een
oorzaak. „Vooral vettige vis heeft een
sterke geur. Dat komt omdat onver-
zadigde vetten oxideren wanneer ze
in contact komen met de zuurstof in
de lucht. Er ontstaan dan onverza-
digde aldehyden en ook die zorgen
voor de geur.” Alleen onverzadigde
vetten kunnen oxideren. „Dat is ook
de reden dat bijvoorbeeld runder-
vlees niet snel stinkt. Vlees bevat na-
melijk vooral verzadigde vetten ter-
wijl vis vooral onverzadigde vetten
b e va t . ”

Shari Kiljan

v© Lees meer over de kwaliteit en
geur van vissen in het rapport
van de FAO via nrcnext.nl/links

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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Sinds kort ben ik verhuisd naar
een studentenwoning, een klein
maar leuk appartementje dat uit-
kijkt op een plein met diverse af-
haal- en bezorgrestaurants aan de
overkant.

Na een lange werkdag ben ik sa-
men met een vriend van mij, Rens,
aan het opruimen in de huiska-
mer. We beslissen een pizza te la-
ten bezorgen in plaats van af te ha-
len, voor de lol.

In een uiterst melige bui staan

we een kwartier later op het bal-
kon te kijken naar de pizzaboer
die – met latex handschoentjes
nog aan – de vijftig meter over het
pleintje aflegt met onze pizza in
de hand.

Na het eten kijkt Rens naar de
bon en vraagt hij mij of de humor
van het laten bezorgen wel de
4,50 euro aan extra kosten waard
wa s.

Martin Frank

© sandra

Het diner van Schweineschnitzel en Putenbrust was begonnen

© weer

Weer buiige regen
Vandaag: Bewolkt en vanuit het
zuidwesten buiige regen. In de
middag vanuit het westen droger en
wat zonneschijn. Maxima tussen 16
en 18 graden.

Vooruitzichten: Aanhoudend
wisselvallig, met vooral in het week-
end een aantal flinke buien, maar
ook opklaringen. Koel, met maxima
van 17 tot 21 graden.

E rg politiek correct is het niet,
maar ik ben gek op ketens. Vuile,

puur commerciële ketens bedoel ik,
formules voor slapen of eten of boe-
ken verkopen die zich hebben weten
te vertakken tot de uithoeken der
aarde. Zeker als ik ergens voor het
eerst kom, gedraag ik me als een
Amerikaanse toerist die op het Dam-
rak opgelucht in de armen van de
McSnack valt.

Over de McSnack gesproken: in
München serveert die geribbelde
aardappels met peper, en komen alle
sauzen (het zijn er elf!) in een kin-
der- en een volwassenenmaat. De
Starbucks op het station trof ik ge-
sloten aan – niet omdat de koffiereus

ook hier moet krimpen, maar omdat
er een feestje was voor al het lokale
S t a r b u ck s p e r s o n e e l .

Ook logeren in the world’s largest
hotel chain is niet zo eng als het
klinkt. Je merkt het aan de matras-
sen (hard) en aan de kussens (stevig),
en aan het ontbreken van al te woes-
te kamerversieringen. In een au-
thentiek Duits familiehotel hing
mijn zus en mij ooit zo’n authentie-
ke houten Jezus boven het hoofd dat
we de hele nacht niet konden slapen.
Dat deden we trouwens zelden, in
hotels. Meestal waren wij druk met
het vechten om het dekbed of om ‘de
worst’, zoals we het hotelkussen-
voor-twee pleegden te noemen.

Wie bij the world’s largest chain wil
horen, moet wel een béétje mee-
doen. Daarom heeft dit hotel een
gym.

Aan de balie vroeg ik om de sleu-
tel. Otto, een kalend heertje dat nog
beschaafder is dan de taxichauffeurs
hier, keek me verschrikt aan. Gym.
Sleutel. Hij dook onder de balie en
kwam na enige tijd boven met een
rubberen polsbandje. „F ij n ”, zei ik.
„Vielen Dank. En de badjas?” Daar
had ik op mijn kamer over gelezen.

Otto keek nog verschrikter. „Dan
moet ik…”

Hij kwam achter de balie vandaan
en holde voor overleg naar de Bistro,
waar net het diner van S ch w e i n e -

s ch n i t z e l en Putenbrust begonnen was.
Daarna verdween Otto in een gang-
kast. Hij kwam terug met the world’s
largest mannenbadjas, oranje en met
draadjes, die hij me behoedzaam
overhandigde. „U moet hem wel te-
rugbrengen”, zei hij, zacht maar
dwingend. „Kein Problem”, zei ik.

De gym leek op een badkamer. Ik
was er alleen. Er stond een fietsje.
Aan de muur hing een houten rek
met vier hendels, voor een Allround-
programm van rek- en strekoefenin-
gen.

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

© next question

Waarom krijg je last van je
buik als je nerveus bent?
Van emotionele spanningen of
nervositeit krijgt Pauline Onder-
water uit Huizen altijd buikpijn.
„Is geloof ik een veelvoorkomend
k wa a l t j e ”, schrijft ze. Daarom
vraagt ze zich af wát er dan precies
pijn doet in haar buik. Onderwa-
ter: „Is het een orgaan? Heeft het
iets met je bloedvaten te maken?”

De eerste deskundige die wordt ge-
raadpleegd, spreekt van een „interes -
sante vraag” en moet dan heel erg hard
nadenken. Hoogleraar fysiologie Ger
van der Vusse (Universiteit Maas-
tricht) noemt de buik „een zeer com-
plex gebied”. Hij houdt het erop dat
de stresshormonen die bij emotionele
stress vrijkomen ervoor zorgen dat de
doorbloeding van de darmen af-
neemt, wat pijn veroorzaakt. „Het
spijsverteringsstelsel moet van bloed
worden voorzien. Dat wordt door hor-
monen gereguleerd. Als er bijvoor-
beeld adrenaline vrijkomt, neemt de
doorbloeding af”, aldus Van der Vusse.

Gonneke Willemsen, universitair
hoofddocent biologische psychologie
aan de Vrije Universiteit, geeft hem
gelijk. Volgens haar is dit systeem een
overblijfsel uit de tijd dat de mens
moest overleven in de wildernis.
Stresshormonen brengen het im-
muunsysteem in gereedheid en pre-
pareren het lichaam om te vechten of

te vluchten. Willemsen: „Dan is het
niet handig als je opeens naar het toi-
let moet rennen.” Daarom wordt het
spijsverteringssysteem in zo’n situa-
tie door verminderde doorbloeding
tijdelijk stilgelegd. „Dit verklaart
waarom mensen bij langdurige stress
risico lopen op maagzweren. De spie-
ren krijgen extra bloed en daardoor
meer zuurstof, maar andere syste-
men worden in de pauzestand ge-
zet.” Volgens Willemsen hebben we
dit overlevingssysteem nu eigenlijk
niet meer nodig. Maar we hebben er
dus nog wel last van. Al verschilt de
gevoeligheid voor stress enorm per
persoon, waardoor de een grotere ri-
sico’s loopt dan de ander.

Volgens Van der Vusse doet het stil-
leggen van het spijsverteringssys-
teem zich ook voor als je met een volle
maag gaat hardlopen. „Het bloed gaat
dan vooral naar de benen, waardoor je
pijn in je buik en lever kan krijgen.”

Wilmer Heck

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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Mijn nichtje Laura is zes, maar
voor haar één jaar jongere broertje
wil ze graag veel ouder lijken. Dan
speelt ze de zorgzame moeder die
zich om haar zoon bekommert.

Maar wanneer ik zie hoe ze in
haar eentje zonder enige schaamte
een reusachtige suikerspin veror-
bert, valt ze toch even uit haar rol.
„Geef je je broertje ook een stukje

Laura? Je moet wel leren delen
he”, probeer ik voorzichtig.

„Dat heb ik al geleerd”, zegt ze,
„maar ik vind er niks aan.”

Martijn Bressers

v© Stuur ook eens een ikje in!
Ga daarvoor naar de
website: nrc.nl/ik

© sandra

Heidi met Heimweh, een mooier lot kon ik me niet voorstellen

© weer

Lees dit niet!
Vandaag: Bewolking met verspreid
over het land enkele buien. In de
middag in het zuiden en langs de
westkust zo goed als droog. Maxima
rond 18 graden.

Vooruitzichten: Er vallen morgen
de hele dag buien, de meest actieve
met onweer in het noorden. De zuid-
westenwind is matig, aan zee vrij
krachtig. Maxima rond 19 C. Zondag
in het zuiden ietsje beter. 14
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‘A h, Holland…”, verzuchtte
Franz. „Ik had ooit verkering

met een meisje uit Holland. Esther.
Esther uit Sheveniengen. Twintig wa-
ren we. Ik nam Esther mee naar de
boerderij van mijn ouders. Mijn
moeder was dol op haar. Esther
kwam dan wel niet uit Beieren en ze
was bezig met een studie medicij-
nen, maar ze was een ster in de keu-
ken. Bovendien verzekerde ze mijn
moeder dat ze alles op zou geven
voor haar gezin. Toen kon ze geen
kwaad meer doen. Esther en ik gin-
gen twee jaar met elkaar, en al die
tijd raakten we elkaar niet aan – dat
mocht niet, we waren katholiek.

Maar mij kwam het ook wel goed
uit.”

Ik trof Franz bij de biertap in
een homobar. Ik was toe aan een
avondje onbevangen kletsen, en
loeren zonder beloerd te worden.
Vanwege een happy hour (alle bie-
ren één euro) was het Kraftakt café
in München zo vol dat ook het da-
mestoilet voortdurend door gays
bezet werd gehouden, maar dat
was het enige minpuntje. In Kraf-
takt was het knus.

Franz was wel een beetje lang van
stof. „De boerderij van mijn ouders
is het mooiste plekje op aarde”, zei
hij bij zijn derde pint. „Ik weet hoe

teleurgesteld ze in me zijn, omdat ik
nog altijd geen vrouw heb gevon-
den. Ze weten niets van mijn leven
in de stad. Ik ben hun enige zoon, ik
erf de boerderij als ze er straks niet
meer zijn. Het is er zo mooi, zo
mooi. De geiten en de schapen en de
koeien zijn er niet meer, maar de
kippen nog wel. Mijn moeder heeft
een tuin vol vruchtenbomen. Mijn
vader hakt nog elke dag het hout.”

Ik droomde weg. Vroeger, jaren
voordat ik wenste dat er ook bij mij
een E.T. in de tuin zou landen, wilde
ik Heidi worden. Ik staarde einde-
loos naar Heidi-incarnaties: met lan-
ge vlechten op het boekomslag, met

krulletjes in de tv-serie, met zwarte
Japanse coupe in de tekenfilm. Hei-
di. Heidi in de bergen. Heidi met
Heimweh. Een mooier lot kon ik me
niet voorstellen.

Opeens ging mij een licht op. Nog
maar een eeuw geleden sloten aardi-
ge mannen zoals Franz en overge-
bleven vrouwen zoals ik gewoon een
verstandshuwelijk. Ouders blij, kin-
deren vrij. „Franz”, zei ik. „Vind jij
ook niet dat wij het heel goed kun-
nen vinden, samen? Eigenlijk?”

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

© next question

Waarom maken duiven
hun zin niet af?
Frank en Karin Wolters worden
’s ochtends vaak gewekt door het
koeren van een duif. Het viel ze op
dat het soms abrupt stopt. „Het
gaat ongeveer zo: roe koe koe, roe
koe koe, roe. Na de laatste roe ver-
wachten wij dan nog koe koe”,
schrijft Frank Wolters. „Is er een
reden waarom duiven hun gekoer
niet afmaken?”

In de formulering van de vraag zit
hem al direct de crux. Want duiven
hebben hun gekoer al wel afge-
maakt. „Het koeren van een hout-
duif bestaat uit vijf elementen”, zegt
Paula den Hartog van het instituut
voor biologie aan de Universiteit Lei-
den, waar ze promotieonderzoek
doet naar het koeren van duiven.
„Eerst komt er een langgerekt roe,
dan koe, koekoe, daarna een korte
pauze en tenslotte roe. Wij mensen
zien de pauze als het einde en de roe
erna als het begin van een nieuwe
riedel. Maar dat is dus niet zo. Het
kan soms wel verwarrend zijn, om-
dat de pauze niet altijd even lang
duurt.”

En hoe koeren andere duiven? De
patat etende duiven die je veel in bin-
nensteden ziet zijn rotsduiven, en
hun gekoer onderzoekt Den Hartog
niet. „Rotsduiven leven in groepen,
houtduiven niet. Koeren heeft eigen-
lijk als functie om het territorium te
verdedigen of vrouwtjes te lokken.
Koerende duiven zijn dan ook bijna
altijd mannetjes. Aangezien rotsdui-

ven in een groep leven hoeven ze dat
niet te doen. Hun gekoer heeft een
andere betekenis.”

Van een ‘gesprek’ tussen duiven is
overigens geen sprake. „Duiven ho-
ren elkaar wel, maar ze denken niet:
‘Hé, hij luistert naar me’. Zo bewust
reageren ze niet op elkaar. Al is het
wel zo dat als de een begint, een an-
der ook gaat koeren.” Volgens Den
Hartog hebben veel zangvogels
meerdere liedjes die ze afwisselen,
maar duiven zijn rotsvast in hun
koermelodie.

Toch hebben Frank en Karin Wol-
ters de duiven niet helemaal verkeerd
verstaan: „Heel soms stopt een duif
plotseling tussen twee elementen
in”, zegt Den Hartog. „Waarom ze
dat doen is niet helemaal duidelijk.
Misschien zijn ze ergens van ge-
schrokken. Maar meestal gaat het om
één enkele duif die zoiets doet. Die
duiven zijn uitzonderlijk.”

Er bestaat ook een koer die duiven-
stellen laten horen als ze samen op
een nest zitten. Die is een langzamer
en het vrouwtje koert dan ook mee.

Nicole Carlier

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© sandra

Het kwam uit een jongen met een hemelsblauwe pet

„G óeiemiddag mevrouw als ik
een klein momentje van uw

tijd zou mogen stelen dán zou dat
fantastisch zijn mevrouw dank u
wel!”

Verrast hield ik halt. Dit was mis-
schien niet het origineelste, maar
wel het snelste straatpraatje dat ik
ooit had gehoord. Het kwam uit een
jongen met hemelsblauwe ogen en
een hemelsblauwe pet. Een tiener.
Een dotje. Ik had opeens tijd. „Wa t
wil je me verkopen?” vroeg ik be-
hulpzaam. Als hij ‘hoofdluis’ of ‘be-
lastingaanslagen’ gezegd had, was
ik nog steeds blijven staan.

„Ú komt meteen ter zake me-
vrouw dat is heel mooi u weet er zijn

© weer

Wind en regen
Vandaag : Een vanuit het noorden
langstrekkend lagedrukgebied ver-
oorzaakt veel wind en perioden met
regen. Aan de noordwestkust waait
het hard. Maximumtemperatuur
rond de 15 graden.

Vo o r u i t z i ch t e n : Kalm juliweer met
oplopende middagtemperaturen. In
eerste instantie nog vrij veel bewol-
king, vanaf donderdag veel zon en
zomerse warmte.
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Als ‘Schrijver in de klas’ breng ik
een bezoek aan groep 6 van een
plaatselijke basisschool. De kinde-
ren zijn reuze nieuwsgierig naar
het leven van een echte schrijver
en stellen volop vragen. Ik vertel
ze dat het hard werken is om je
brood te kunnen verdienen met
schrijven. Dat manuscripten
meestal worden afgekeurd door
uitgeverijen. Dat ik soms wel een
week op een kort verhaal zit te
broeden. En dat ik ook regelmatig

’s avonds en in het weekeinde
moet werken aan een opdracht.

Dan steekt de juf haar vinger
op. Hé, denk ik, altijd leuk, zo’n
actieve leerkracht. Ik geef de juf
het woord. „Eh, meneer Eus, bent
u alleen schrijver, of heeft u ook
nog echt werk?”

Eus Roovers

v© Stuur ook eens een ‘ikje’ in!
Ga daarvoor naar nrc.nl/ik

veel arme landen in de wereld hon-
ger sterfte droogte dáár kan het Wes-
ten natuurlijk wel een zak met geld
heensturen klaar is kees máár dat
doen wij niet wij helpen mensen aan
banen wegen scholen…”

O jee. Zo’n club steunde ik al. An-
der logo, zelfde boodschap: help de
mensen het zelf te doen. Hun jaar-
lijkse kerstkaart was voor mij elke
keer een lichtpuntje in het leed dat
feestdagen heet. Volgetekend door
de kinderen die ík help om verder te
leren, ondertekend door nonnen die
de talenten in hun schooltje elke dag
verder zien opbloeien. Allemaal zijn
de kinderen op weg naar een great fu-
ture. Niets dan goed nieuws komt er

uit mijn dorp. Ook het clubkrantje
over de andere dorpen spelde ik. Ik
had zelfs een keer naar het Amster-
damse hoofdkantoor gebeld om te
vragen via welke route ik mijn dorp
het beste kon bereiken, maar toen
hoorde ik dat ik daar helemaal niet
welkom was. Dat zou emotionele be-
trokkenheid geven.

De jongen was al veel verder. „...
Én als u denkt nee deze maand kan
er bij mij níet die tien of acht of zes
euro af u denkt ik wil toch shoppen
vóór die nieuwe jas of vóór die nieu-
we oorbellen…” Nou zeg. Zo kon hij
wel weer.

„Geef maar hier hoor, dat formu-
lier”, zei ik. „Heel fijn mevrouw”,

zei de jongen. Hij werd al wat rusti-
ger, als een sprinter die na de finish
nog even uitholt. „U bent pas mijn
tweede vandaag”, zei hij terwijl ik
mijn adresgegevens invulde. „Maar
mijn teammates hebben nog nie-
mand. Die zijn tot laat uit geweest
gisteravond, en die staan hier nu
brak. Dan gaat het niet. Je moet de
mensen wel een beetje enthousias-
meren.”

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Is het echt zo slecht om van
dichtbij televisie te kijken?
Ouders waarschuwen kinderen
vaak om niet te dicht voor de tele-
visie te gaan zitten. ‘Dat is slecht
voor je ogen!’ Net als lezen in het
donker. Is dit wel juist, vraagt
Bernard Waar zich af.

Heel kort gezegd: dat is een fabeltje,
een bakerpraatje. „Veel ouders waar-
schuwen hun kinderen ervoor. Ze
denken dan vaak dat je er uiteinde-
lijk slechter, dus minder scherp, van
gaat zien. Maar je gezichtsvermogen
wordt niet slechter van lezen in het
donker of van dichtbij het scherm tv
k ij k e n ”, zegt oogarts Gina Postma
van het Utrechts Medisch Centrum.

Waarom denken veel mensen dan
dat dit wel zo is? Volgens Postma
komt dat omdat in het donker lezen
vermoeiender is. „Er is in het donker
minder contrast tussen de letters en
het papier dan als er een goede lamp
bij het boek wordt gehouden. Staren
naar een televisie- of een computer-
scherm kan ook vermoeiend voor je
ogen zijn, omdat wij dan weinig met
onze ogen knipperen, waardoor het
hoornvlies een beetje kan uitdrogen.”

Voortaan dus toch maar naar papa
en mama luisteren en een lampje aan
doen, of verder van de televisie af
gaan zitten. En nu we toch bezig zijn:
is er een ideale afstand om televisie te
kijken? Postma: „Deze verschilt per
persoon. Dat komt onder andere

door de brekingsafwijking, de refrac-
tie, van het oog.” Een kwestie van uit-
proberen, dus. Want om scherp te
kunnen zien, moeten de lichtstralen
die ons oog binnenkomen precies op
het netvlies vallen. „De ooglens kan
‘accommoderen’, dat wil zeggen dat
deze zo van vorm kan veranderen dat
het oog op verschillende afstanden
scherp kan zien. Om dichtbij scherp
te kunnen zien wordt de ooglens bol-
ler, om in de verte te kijken, wordt
deze juist veel platter.”

In de verte kijken is dus veel ont-
spannender dan dichtbij. Want bij dit
laatste moet je oog zich telkens als
een ballon opblazen om scherp te
kunnen zien. Sommige mensen heb-
ben daarbij de hulp van een bril no-
dig, zeker als ze ouder worden.
„Wa n t ”, legt Postma uit, „dan neemt
het vermogen van de ooglens af om
boller te worden. Daardoor kunnen
ze van dichtbij niet meer goed lezen
en hebben ze een leesbril nodig.”

Toon Beemsterboer

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© sandra

Ik begon me af te vragen of ‘L. S.’ wel ‘O. K?!!’ wa s

© weer

Ná vandaag beter
Vandaag: Wolkenvelden en nog wat
motregen, maar vanuit het westen
droog en wat zonneschijn. Matige
noordwestenwind en maxima tussen
18 en 21 graden.

Vooruitzichten: Zonnige perioden,
vooral donderdag zelfs vrij zonnig.
Sterk oplopende temperaturen, naar
zomerse waarden. In het weekeinde
een enkel onweer.
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‘L. S. All O.K?!!’ luidde haar al-
lereerste sms’je. Ik weet het

nog goed. ‘Lieve Sandra, alles oké’,
ontcijferde ik met enige moeite, en
ik gloeide van trots: het mobieltje
van mijn moeder werkte, en ze kon
ermee overweg!

Er volgde meteen een tweede. En
een derde. ‘L.S. All O.K?!!’

Ik begon me af te vragen of ‘L. S.’
wel ‘O. K?!!’ wás. Mijn moeder klonk
alsof ik op klimvakantie in een be-
rucht hooggebergte was en al veel te
lang niets van me had laten horen,
of al door drie afspraken voor thee in
de stad heen was geslapen.

‘Best hoor.’ sms’te ik haar na even
nadenken terug, met een opzettelij-

Met mijn kersverse nog erg prille
verkering sta ik na een avond vro-
lijk eten en drinken onder een af-
dak te schuilen voor de stromende
regen en ten afscheid te zoenen.

Naast ons hoor ik: „Hebt u mis-
schien een beetje geld voor mij?”
Tot mijn verbazing haalt mijn wat
rechtse geliefde zijn portemonnee
tevoorschijn en geeft de dame 5
euro. Ze staart er even naar en zegt
dan triomfantelijk: „Een over-

nachting bij het Leger des Heils
kost 10!” Waarop mijn verkering,
helemaal niet beledigd, ant-
woordt: „Kijk maar of er verderop
misschien nog een verliefd stel
staat te zoenen.”

Marina van der Veer

v© Stuur ook eens een ikje in!
Ga daarvoor naar nrc.nl/ik,
daar staan ook de spelregels.

ke punt aan het eind, waarmee ik
zeggen wilde: kalm aan maar, alles
gaat zijn gangetje. ‘L.S. All O.K?!!’
luidde het antwoord. Toen moest ik
mijn moeder wel opbellen om iets
corrigerends over haar sms-gedrag te
zeggen, wat me recht door mijn ziel
sneed, want ik vind het al zo onrecht-
vaardig dat veel apparaten doen alsof
ze slimmer zijn dan zij. „Ik kon hele-
maal niet zien of het was aangeko-
men”, zei ze vrolijk. „Dus toen dacht
ik: ik druk gewoon een paar keer op
‘Send’.” Ik vond dat eigenlijk wel
goed bedacht van haar. Het mapje
met verzonden berichten leek me in-
formatie voor een andere keer.

De hoge frequentie van de sms’jes

was nog overkomelijk, maar een
echte bron van gepieker vormde de
inhoud. Een sms van je moeder ne-
geren is niet aardig, vind ik. Maar
hoe beantwoord je in een decor van
computers en motregen berichten
als ‘L.S. All O.K? ?Iran prachtig land
& mensen fascinerend!!’, of ‘L.S. All
O.K? Vanavnd slapen in sprookjes-
hotel !!’? Wat schrijf je dan, zonder
dat de afgunst er vanaf druipt? ‘Hal-
lo, hier vergadering net klaar’?

En dan waren er nog de gemiste
oproepen, die niet konden worden
goedgemaakt omdat mijn moeder
haar ringtone in publieke ruimtes
lang niet altijd op zichzelf betrekt.
En de spontane binnenzaktele-

foontjes, die meestal waren gewijd
aan haar rappe tred door een park.

Maar onlangs is er rust gekomen.
Door een technisch mankement, of
door een ingrijpen van boven, kan ik
mijn moeder sinds een week niet
meer sms’en en niet meer mobiel
bellen. Zij mij nog wel. Ik bel haar
nu gewoon thuis terug, op de vaste
lijn, en lees en herlees haar sms’jes
als waren ze experimentele poëzie.

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Hoe staan vrouwen met
boerka in hun paspoort?
De zus van Chiara van den Berg
uit Den Haag bracht ooit een be-
zoek aan Turkije. Sindsdien vra-
gen beiden zich af: hoe staan
vrouwen die een boerka dragen
op hun paspoort? En hoe worden
ze bij de douane gecontroleerd?

De douaniers op Schiphol zullen niet
zo vaak een geheel bedekte moslima
zien passeren: Nederland telt naar
schatting slechts honderd boerka-
draagsters. Hieronder vallen zowel
de boerka met een stuk gaaswerk
voor de ogen, als de niqaab – ook ge-
zichtsbedekkend, maar met de ogen
geheel vrij.

Op de pasfoto in het Nederlandse
biometrisch paspoort (2006) moet
het gezicht volledig zichtbaar zijn.
Een boerka of niqaab kun je wel ver-
geten – haar dat over de oogleden
valt mag zelfs niet. Een hoofddoek of
tulband is wel toegestaan, mits ge-
dragen op grond van godsdienstige
of levensbeschouwelijke redenen. Dit
is een uitzonderingsbepaling omdat
het hoofd eigenlijk onbedekt moet
blijven. Gemeenten beslissen of de
aanvraag onder deze uitzonderings-
regel valt.

In Turkije geldt hetzelfde: met een
hoofddoek in je paspoort mag wel, in
een boerka of niqaab niet. „Voor een
officieel document moet een boerka-
draagster haar gezicht vrijmaken”,

zegt een medewerker van het Turks
consulaat. „De wangen en voorhoofd
moeten namelijk duidelijk zichtbaar
z ij n . ”

Hoe controles in de praktijk verlo-
pen, weet een voormalige niqaab-
draagster uit Amsterdam (die om pri-
véredenen liever anoniem blijft). „In
mijn paspoort stond ik op de foto
zonder. Bij controles op vliegvelden
in Nederland en Marokko kreeg ik al-
tijd vanzelf een vrouwelijke beambte
toegewezen, zonder dat ik daarom
heb moeten vragen. In een klein
fouilleerhok moest ik mijn niqaab af-
doen en me identificeren. Verder
werd ik nooit gefouilleerd.”

Overigens, in het puriteinse Saoe-
di-Arabië vind je ook geen paspoor-
ten met boerka’s of niqaabs. Sterker
nog, om de gelijkheid van gelovigen
te benadrukken, geldt voor vrouwe-
lijke pelgrims in Mekka, het hart van
de islam, een boerkaverbod.

Hanina Ajarai

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© ik@nrc.nl
Omdat opa jarig is, ga ik met mijn
ouders en zus bij hem op visite in
Breda. 88 jaar is hij geworden. El-
ke keer als wij komen krijgen we
een envelopje met centjes. Ik ver-
tel hem dat ik van het geld uit die
envelopjes, inmiddels een flink
bedrag, een iPod heb gekocht.

Omdat ik niet verwacht dat opa
de vorderingen in de technologie
op zijn leeftijd nog bijhoudt, vraag
ik: „Weet u wat dat is, een iPod?”

Dan zegt opa triomfantelijk:

„Jazeker, ik heb een iPod. Er staan
vijftienhonderd nummers op!”

Verrast en blij met mijn moder-
ne opa roep ik uit: „Wat leuk!
Luistert u er veel naar?”

„Nee”, zegt opa, „ik heb geen
idee hoe dat ding werkt.”

Quint Italianer
(15 jaar)

v© Stuur zelf een ikje in!
Kijk daarvoor op nrc.nl/ik

© sandra

Weg uit dit stinkdorp. Ik wil naar de grote stad

© weer

Wa r m e r
Va n d a a g : Bewolkt met in de ochtend
in het binnenland wat motregen.
Vanuit het noordwesten geleidelijk
meer ruimte voor de zon. Maxima
rond 22 graden.

Vo o r u i t z i ch t e n : Donderdag zonnig
en droog. Stijgende lijn in de tempe-
ratuur, met zomerse waarden. Vanaf
vrijdag ook kans op enkele regen- en
onweersbuien.
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E r waren eens, niet lang geleden,
een broer en een zus. Ze woon-

den met hun vader in een stenen
huisje aan de rand van het dorp.
Hun moeder was gestorven aan een
vreselijke ziekte. Hun vader was
streng, en zijn nieuwe vrouw was le-
lijk en gemeen.

De broer en zus speelden graag sa-
men. „Ik wil hier weg”, zuchtte de
zus vaak. „Weg uit dit stinkdorp. Ik
wil naar de grote stad, ik wil rijk en
beroemd worden. Wat jij, broertje?”
Hem leek het wel wat. Maar hoe?
„Wacht maar”, zei z’n zus. „Ik heb
een plan.”

Zodra ze oud genoeg was, pakte ze
haar knapzak en vertrok. „Dag

broertje”, zei ze. „We zien elkaar
g a u w. ”

Drie jaar later kreeg hij een brief.
‘Broertje, kom naar de stad’, schreef
z’n zus. ‘Ik ga zingen voor de men-
sen, en jij mag achter me dansen. Ik
ga de wereld rondreizen, en jij mag
mijn koffers dragen. Ik koop een pa-
leis, of twee, en jij mag alle meubels
uitkiezen en soms blijven logeren,
op een stretcher. Nou, broertje? Wat
dacht je ervan?’

De broer dacht na. Hij wist niet of
het wel leuk was om met de koffers
van zijn zus te sjouwen. Maar hij
was nog nooit op reis geweest, en
slapen in een paleis leek hem mach-
tig. ‘Ik kom’, schreef hij terug.

Eenmaal in de stad herkende hij
zijn zus niet meer. Ze was rijk en be-
roemd geworden. Er liepen de hele
dag lakeien om haar heen. En ze be-
handelde hem als een stuk vuil. „Snel-
ler!” gilde ze als hij niet hard genoeg
danste. „L e l ij k ! ” krijste ze bij alle meu-
bels die hij uitkoos. „Terug naar je
s t r e t ch e r ! ” brulde ze toen hij een keer
’s nachts naar de paleis-wc zocht. Hij
zweeg, en hield voortaan zijn plas op..

Maar op een kwaaie dag werd het
hem te veel. „Genoeg!” loeide hij, na-
dat zijn zus hem voor de zoveelste
keer een ‘l u i wa m m e s ’ genoemd had.
„Dans voortaan maar alleen, ouwe
heks!”

Zijn zus was stil. „Pak je knapzak”,

zei ze toen. „En waag het niet om je
ooit nog in mijn paleis te vertonen.”
En ze liep weg.

De moraal van dit verhaal? Wie
rijk en beroemd wil worden, kan
maar beter een eigen plan bedenken.
En wie voor deze zomer nog een sap-
pig sprookjesboek zoekt, moet Life
with My Sister Madonna lezen, ge-
schreven door haar broer, Christop-
her Ciccone.

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Waarom is popcorn de
ultieme bioscoopsnack?
Of het nu zoete of zoute is; pop-
corn is onlosmakelijk verbonden
met de bioscoop. Wat heeft gepof-
te mais met film te maken, vraagt
Lisette Verhagen uit Utrecht.

Een geschiedenislesje van Wendy
Boersma-Rappel, woordvoerder van
de Popcorn Board in Chicago, een on-
derzoeks- en promotiecentrum dat
het Amerikaanse Congres in 1998
heeft ingesteld op verzoek van de
popcornindustrie.

„Begin twintigste eeuw waren er
nog weinig snacks”, vertelt Boersma-
Rappel – overigens kind van een Ne-
derlandse moeder. „Er waren alleen
straatverkopers met geroosterde pin-
da’s en popcorn, vooral op markten,
kermissen, politieke bijeenkomsten
en andere plekken waar veel mensen
bij elkaar kwamen.”

En toen was daar ineens de film.
Bewegend beeld: een nieuw feno-
meen dat iedereen met eigen ogen
wilde aanschouwen. De lange rijen
voor de bioscoop trokken straatver-
kopers aan. „Daar begon de connectie
tussen popcorn en de bioscoop”, zegt
B oersma-Rappel.

De economische crisis van de jaren
dertig deed de rest. „Veel mensen wa-
ren werkloos en hadden weinig geld.
Een bezoek aan de bioscoop was een
goedkope manier om te ontsnappen
aan de malaise. Popcorn was boven-

dien een goedkope snack. Dus voor
een paar cent zagen mensen een film
en hadden ze wat te eten. Zo werd
popcorn onderdeel van de bioscoop-
ervaring .”

Waar bioscoopeigenaren minder
blij mee waren, was de popcorn die
na de voorstelling in de zaal achter-
bleef. „Degenen die popcorn uit hun
zaak probeerden te weren, gingen
failliet. Slimme bioscoopeigenaren
gingen zelf popcorn verkopen. Zij
bleven bestaan en hebben de crisisja-
ren overleefd.”

Ook al kwamen er na de Tweede
Wereldoorlog talloze concurrerende
snacks bij: popcorn bleef de ultieme
bioscoopsnack. Wat verklaart het
succes? „Het prikkelende aroma van
popcorn”, denkt Boersma-Rappel.
„Bioscoopeigenaren bliezen de geur
zelfs met ventilatoren de straat op
om bezoekers te trekken. Want uit-
eindelijk is popcorn gewoon a yummy
thing to eat.”

Toon Beemsterboer

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© ik@nrc.nl
Kamperen in Zeeland. Frank en ik
zitten naast onze 21 jaar oude
Toyota Landcruiser. Sinds vijftien
jaar slepen we die auto over de
aardbol heen.

Ik denk aan de Mauretaanse
zee, waarin hij bijna verdween,
aan het Andesgebergte van Co-
lombia tot Peru, waar de motor
zwarte diesel uitbraakte. Aan de
ontelbare smalle wankele brugge-
tjes en pontjes in Brazilië en Mo-
zambique. Aan het Botswaanse

zoutmeer waar hij inzakte. Aan de
keren dat hij vastzat in de Congo-
lese modder.

Naast ons stopt een met vuil be-
smeurde Landrover. Er stapt een
kwieke man uit, die zegt: „Er is
verderop een veldje hoor, daar
kun je lekker op raggen.”

Mary Ann Sandifort

v© S tu u r ook eens een ikje in!
Ga naar nrc.nl/ik

© sandra

Hij sjort aan een kamerscherm voor wat privacy

© weer

Ja, eindelijk!
Vandaag: Vrij zonnig en warm. Bij
een matige oostelijke wind wordt het
24 tot 27 graden. Alleen in de middag
zijn er enkele stapelwolkjes zicht-
b a a r.

Vo o r u i t z i ch t e n : Vrijdag zonnige pe-
rioden, in het noordoosten meer be-
wolking en lokaal onweer. In het
weekeinde op meer plaatsen onweer.
Warm, 24 tot 29 graden.
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Z even jaar ben ik nu alweer terug
in de hoofdstad aan de zee, en

wat doe ik ermee? Weinig. Ik zwem
niet in de zee, ik lig er niet graag
naast, en op de dagen dat de rest van
het land urenlange files trotseert om
de kust te bereiken, blijf ik er juist
ver vandaan: dan vind ik het te druk.

Ik ben, kortom, een typisch Haag-
se snob geworden.

Dat moet veranderen, vind ik, en
besluit tot een ochtendje Schevenin-
gen.

Het is er erg druk.
Eén van de attracties hier ken ik:

met mijn schoolvriendin B. boekte
ik onlangs een verwenarrangement
in het enorme saunacomplex dat de
plaats van het vroegere golfslagbad

heeft ingenomen. Vroeger hadden
we hier verjaardagspartijtjes; het
buitenbad is er nog steeds. De en-
treeprijs van de huidige ‘oase van
rust aan de kust’ is fors, maar we
vonden dat we dit nu weleens een
keer verdiend hadden.

Het saunacomplex bleek te com-
plex voor ons. Door een klein par-
keerprobleempje misten we het eer-
ste kwartier van onze totale li-
chaamsmassage. We liepen steeds op
plekken waar we niet mochten lo-
pen. Het lockersysteem moest ons
worden uitgelegd door superieur
glimlachende vaste bezoekers. En
we bleken allebei, tot onze eigen gê-
ne, nogal nerveus te worden van het
gemengde aspect van het hele ge-

beuren. Na tien minuten heet en
koud kleedden we ons weer aan, rijp
voor een kop koffie, maar die werd
alleen aan mensen in badjas ge-
s ch o n k e n .

Nu valt mijn oog op een briefje in
de ruit van een winkeltje met wie-
rook en yogaboeken: ‘Laat uw hand-
palm lezen’. Spannend! En daarbin-
nen is het rustig en koel. Ik boek
twintig minuten.

Een gezellig bolle meneer schudt
me de hand en gaat me voor naar een
tafeltje met twee stoelen. Hij sjort
aan een kamerscherm voor wat pri-
vacy. „Als klein jongetje heb ik zes
jaar in Tibet geleefd, bij de monni-
ken”, zegt hij. „Toen kwam ik naar
Nederland, en daar deed ik alles vol-

gens het boekje: ik volgde een oplei-
ding, ging trouwen, maakte kindjes
en ging weer scheiden. Nu help ik
mensen. Sluit eerst maar eens uw
ogen.”

Dat doe ik. Hij legt twee warme
handpalmen tegen mijn slapen.
Daarna complimenteert hij mij met
mijn sterke linkerduim, en voor-
spelt hij mij grote voorspoed in de
liefde en in mijn carrière. Voor één
euro per minuut.

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Waarom zijn prijsvragen
meestal suffe slagzinnen?
Het is het cliché onder de prijsvra-
gen: de slagzin. Kunnen bedrijven
niks originelers bedenken dan:
maak de volgende zin af en win...

Bij uitzondering vandaag geen vraag
van een lezer, maar van de redactie.
Tijdens de wekelijkse vergadering
van nrc.next ontstond beroering over
de slagzin waarmee nieuwe proef-
abonnees twee Lowlandskaartjes
kunnen winnen: ‘er zit muziek in
nrc.next omdat...’

Een slagzin? Dat is iets voor op een
cornflakespak. Dat is ‘niet next’.
Waarom geven we die 50 x 2 kaartjes
niet gewoon weg?

In de lift naar de eerste, naar Car-
lijn Vis van marketing. „Tja”, zegt ze.
„Een slagzinwedstrijd is niet bijster
origineel. Maar die twee kaartjes, sa-
men 270 euro waard, mógen wij niet
zomaar weggeven. Deelnemers moe-
ten per se een ‘jureerbare prestatie’
leveren.” Ofwel een ‘technische, we-
tenschappelijke of kunstzinnige
prestatie’, zoals de Wet op de Kans-
spelen definieert.

Mogen abonnees dan ook een teke-
ning maken of een meerkeuzevraag
invullen? Vis: „Ja, maar een tekening
beoordelen is moeilijk. En bij een
meerkeuzevraag krijg je vaak heel
veel juiste inzendingen. Dan moet je
alsnog loten.”

En loten mag niet zomaar, zegt

Martijn Hemminga van de website
communicatiecoach.com. Op zijn
site legt hij de prijsvraagregels voor
bedrijven uit. „Als je alsnog moet lo-
ten onder de inzenders, dan wordt
het een kansspel”, zegt Hemminga
telefonisch. Een kansspel organise-
ren, zoals een loterij , mag niet vol-
gens de Wet op de Kansspelen. Tenzij
je het voor het ‘algemeen belang’
doet, of tijdens een winkelweekactie.
En daar zijn weer hele andere regels
voor. „Daarom staat er bij een meer-
keuzevraag vaak ook: maak af met
een slagzin.”

Kortom, we komen er niet onder-
uit en eigenlijk zijn we ook wel be-
nieuwd waarom er volgens u muziek
in nrc.next zit. Uit lezersonderzoek
blijkt dat u van sudoku’s houdt –
misschien ook wel van slagzinnen.

Carola Houtekamer

v© Zin in een proefabonnement?
Win dan ook Lowlandskaartjes
met een slagzin via nrcnext.nl

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© ik@nrc.nl
Vrijdagmiddag, de trein van
Utrecht Centraal naar Enschede is
afgeladen vol. Een vrouw, groene
broek, mooie zonnebril, weet zich
met moeite langs mij en de andere
passagiers in het gangpad te wrin-
gen om het toilet te bezoeken.

Even later komt de trein met
piepende remmen en de doordrin-
gende lucht van langs elkaar ge-
slagen vuursteentjes midden in
een weiland tot stilstand. Het is
stil en reizigers kijken elkaar ge-

schrokken aan.
De vrouw met de zonnebril

komt verbaasd uit het toilet.
Een jongen tegenover de deur

beantwoordt haar vragende blik.
„Dat gebeurt soms, als je door-
trekt.”

Coen Brummer

v© S tu u r ook eens een ikje in!
Ga daarvoor naar de websi-
te: nrc.nl/ik

© sandra

Beste man, je zeurt over penseelsoorten en verflagen

© weer

Kans op onweer
Vandaag: Zonnige start. Later vol-
gen enkele regen- en onweersbuien,
de meeste activiteit in het noordoos-
ten. Bij weinig wind wordt het 27
graden.

Vooruitzichten: Zaterdag en zon-
dag bewolkt en verspreid over het
land enkele pittige regen- en on-
weersbuien. Warm, met temperatu-
ren tussen 22 en 30 graden. 18
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I nternetdaten is ingeburgerd ge-
raakt, en met de gewenning ko-

men de sterke verhalen. Het verhaal
van de vrouw die alle hoop had op-
gegeven, één keer een website voor
singles bezocht en zes maanden la-
ter dolgelukkig getrouwd en zwan-
ger was.

Het verhaal van het meisje dat el-
ke dag drie keer werd gebeld door
haar internetgeliefde uit Egypte; ze
kende alleen zijn foto, maar bleef
zelfs toen hij om geld begon te vra-
gen smoorverliefd.

Het verhaal van de secretaresse
van 250 kilo die op kantoor uren on-
line doorbracht als haar mooie, dun-
ne alter ego – tot leedvermaak van
haar baas.

Op mijn eigen, sterkste verhaal
ben ik niet trots. Via de gebruikelij-
ke laag van codenamen, korte be-
richtjes en foto’s had ik een kunste-
naar leren kennen. Kunstenaar
klonk goed, vond ik. Een originele
geest moest dat wezen. We kwamen
tot een echte afspraak, op een terras.
Na één minuut dacht ik: kunstenaar,
beste man, je zeurt over penseel-
soorten en verflagen en dit wordt
helemaal niets. Ik had geen idee of ik
bij hem beter in de smaak viel, maar
hij leek niet van plan om onze ont-
moeting voortijdig af te breken.

Gelukkig was daar mijn mobiele
telefoon. In een spurt van creativi-
teit deed ik of ik het belsignaal zag,
ik nam op, wendde me even af, voer-

de overtuigend een kort gesprek met
niemand en zei toen tegen de kun-
stenaar: „Dat was mijn ex. Het spijt
me, maar ik geloof niet dat ik over
hem heen ben.” „Ik vond je al wat
bleekjes”, zei de kunstenaar. En ik
zei sorry, sorry, en stond op.

Ik zei al: op dit verhaal ben ik niet
t r o t s.

Toch moeten we eraan geloven,
mijn single vrienden en ik. Inter-
netdaten mag dan een chaotisch,
bruut systeem zijn, het is er nu een-
maal, en het lijkt soms de enige ma-
nier om de zaak in beweging te krij-
gen. Een gescheiden vriend verge-
lijkt het met meedoen aan de lote-
rij: je weet dat je kans één op een
miljoen is, maar je koopt toch

steeds weer een lot. Een andere
vriend, een veertiger, zei een keer:
„Je moet een héleboel kikkers kus-
sen, tegenwoordig. Daar moet je
doorheen. Maar uiteindelijk komt
er iets.”

En toen kwam hij met zijn sterke
verhaal, over een zeeman die alle
grote zeeën bevoer, totaal vereen-
zaamd aanspoelde en nu, dankzij in-
ternet, een lieve vrouw aan zijn zijde
heeft.

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Hoeveel Chinezen zijn er
in China én daarbuiten?
Met 1,3 miljard Chinezen binnen
de landsgrenzen heeft China het
grootste inwonertal ter wereld.
„Maar hoeveel Chinezen zijn er in
totaal?” vraagt Remco Bruinsma
uit Rotterdam. „En groeit de be-
volking in China nog wel met die
eenkindpolitiek daar?”, wil Daisy
Breddels uit Groningen weten.

Annie M.G. Schmidt vroeg het zich
in 1965 al af in het liedje Kom Kees:
‘Hoeveel Chinezen zouden er wezen. Eén
miljard? Als die Chinezen door blijven ke-
zen gaat het hard!’

Volgens de officiële volkstelling
van 2000 telt China inderdaad ruim
1,3 miljard Chinezen. „Maar Chinese
statistieken zijn notoir onbetrouw-
baar”, zegt China-deskundige Jan
van der Putten. „Veel mensen, de
schattingen gaan tot 200 miljoen,
hebben zich voor de volkstellers ver-
borgen, omdat ze geen straf wilden
riskeren.” Binnenlandse migranten
die illegaal in de stad wonen, bijvoor-
beeld. Of kinderen die vanwege de
eenkindpolitiek nooit geboren had-
den mogen worden en meisjes die
niet waren geregistreerd omdat hun
ouders nog een kind wilden, het
liefst een jongen.

Het aantal Chinezen in China kan
in werkelijkheid tot 1, 5 miljard op-
lopen. „Het aantal Chinezen in de
diaspora wordt geschat op 40 tot 60

miljoen”, aldus Van der Putten. In to-
taal zijn er dus 1,34 tot 1,56 miljard
Chinezen op de wereld.

Ondanks de eenkindpolitiek
(1979) groeit de Chinese bevolking
met 10 miljoen per jaar. De groei
neemt echter wel af en de vergrijzing
neemt toe. „De vergrijzing is een di-
rect gevolg van de eenkindpolitiek,
maar ook van de verbeterde gezond-
heidzorg in China.”

Dat de bevolking groeit, komt on-
der meer omdat die politiek alleen
geldt voor stedelingen (36 procent
van de bevolking). Van der Putten:
„Op het platteland mogen Han-Chi-
nezen [de grootste etnische groep,
red.] een tweede kind krijgen als het
eerste een meisje is. Voor de 55 etni-
sche minderheden zijn de bepalin-
gen minder streng. Voor Tibetanen
geldt zelfs geen enkele beperking.”

Shari Kiljan

v© Kijk voor meer informatie over
China op janvanderputten.com

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© ik@nrc.nl

© sandra

Deze pakken zijn van vóór de Franse Revolutie

„I k weet niets van mode”, zei de
museumdirecteur opgewekt.

Hij opende de mannenmodeten-
toonstelling .

„Ik heb maar één jasje, en dat is
grijs. Nou ja, ik heb er meerdere,
omdat ik steeds een nieuw jasje
koop. Maar ze zijn allemaal hetzelf-
de. Alleen vandaag heb ik een geel
jasje aan. Ik ben vanmorgen om half
zes van vakantie teruggekomen. Tot
slot wil ik de sponsor van de ten-
toonstelling bedanken. Bedankt,
sponsor! Volgende week gaat u alle-
maal pakken van onze sponsor ko-
pen. Ik niet, want ik heb een vast
adres voor mijn grijze jasjes. Het is
in Rotterdam. En dan nu onze mo-
dedeskundige, Madelief.”

© weer

Zomers
Vandaag: Er is veel zonneschijn, in
het zuidwesten kan ook een onweers-
bui vallen. Bij maar weinig wind
wordt het met 27 tot 32 graden erg
wa r m .

Vooruitzichten: Morgen is in het
hele land weer een onweersbui moge-
lijk, de dagen erna is het droog. Met
temperaturen steeds boven 25 gra-
den blijft het zomers.
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Mijn vriend had iets goed te ma-
ken. Dat doet hij altijd met bloe-
men of doosjes chocolade die stan-
daard worden bezorgd op het mo-
ment dat ik sta te douchen.

Zo ook vandaag. Lichtelijk vloe-
kend sla ik een handdoek om en
druk op de knop om de deur bene-
den te openen. Een zwaar hijgen-
de koerier loopt tergend lang-
zaam de twee trappen naar mijn
appartement op. Als hij eindelijk
voor me staat bekijkt hij me van

top tot teen, dan nog eens op het
doosje en zegt: „Ja, dat klopt.”

Ik lach maar een beetje, niet be-
grijpend waar hij op doelt, tot ik
de deur dichtdoe en op het doosje
mijn naam lees, gevolgd door: De
allermooiste.

Jolanda Heunen

v© S tu u r ook eens een ikje in!
Ga daarvoor naar de websi-
te: nrc.nl/ik

Madelief zag eruit als een bloem.
Ze droeg een mooie jurk van blauwe
zijde. Achter haar begon een dia-
show van Ideale Mannen, in tricot-
broeken, in rokken, in militaire uni-
forms. Madelief opende haar mond
en bewoog hem. Achter in de zaal
klonk geen geluid.

„Ik kan er niets van verstaan”, zei
de vrouw schuin voor mij na een
paar dia’s. Ze droeg een grijs zomer-
hemdje, en ze kon heel hard fluiste-
ren. „Wij kunnen er niets van ver-
staan”, riep een man luid en veront-
waardigd richting podium. Madelief
hoorde het, en keek toe hoe een tech-
nicus even aan haar microfoon frie-
melde. Ze hernam zich. „Deze pak-
ken zijn van vóór de Franse Revolu-

tie”, zei ze, zacht en heel snel. Toen
viel haar stem weer weg.

De zaaldeur begon nu met enige
regelmaat open en dicht te zwaaien,
wat telkens een golf van rumoer mee
naar binnen bracht. „D i ch t ! ” siste
een man. „Hou die deur dicht! An-
ders kunnen we er niks van horen!”
„Daarom gaan die mensen ook
weg!” siste een vrouw terug. „Omdat
ze er niks van kunnen horen!”

„Dit heeft helemaal geen zin”,
concludeerde het zomerhemdje. Ze
bleef toch nog maar even. „Heb jij
Humberto Tan al ergens gezien?”
vroeg ze aan haar buurvrouw.

„Volgens mij zit-ie daar op de eer-
ste rij, of niet? Is dat hem nou, daar
op de eerste rij?” „Deur dicht!” siste

weer iemand. De dia’s toonden man-
nen in breisels en met dunne witte
stropdasjes. Madeliefs mond be-
woog nog.

„Ik vind het zielig voor dat meis-
je”, zei het zomerhemdje. „Studeer
je het zó goed in, en dan…” Een man
draaide zich naar haar om. „U kunt
ook gewoon uw mond even hou-
den”, zei hij, op een toon alsof hij al
wist dat het een nutteloze suggestie
wa s.

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Welke vorm neemt vuur
aan in een ruimtecapsule?

Stel: je zit in een ruimtecapsule en
er ontstaat brand. Wat dan? „Wa t
doet vuur in gewichtloze toe-
stand?”, vraagt Merlinde Zoet uit
Lisse. „Welke vorm krijgt het?”

Het antwoord van Karin Husmann
van Space Expo in Noordwijk begint
met een klein vuurtje: een kaarsvlam
in de ruimte. In niets lijkt die vlam
op de kaarsvlam op aarde. Geen gele,
ranke verschijning die steeds hoger
en hoger reikt. Het is een vlam die sa-
menbalt en blauw is.

De blauwe, ronde vlam werd in
1984 ontdekt door Paul Ronney, toen
hij een afgesloten blik met branden-
de waterstof in de metershoge ‘ruim-
tetoren’ van NASA liet vallen. De bin-
nen dat blik in korte tijd gewichtloze
vlammen, spatten uiteen in kleine
v u u r b a l l e t j e s.

„In een ruimte zonder zwaarte-
kracht vinden de normale luchtstro-
mingen niet plaats”, legt Michel van
Baal,van de Europese ruimtevaartor-
ganisatie ESA, uit. „Normaal stijgen
de door de kaars verwarmde gassen
omhoog en stroomt aan de onder-
kant van de kaars verse lucht toe. In
de ruimte gebeurt dit niet.”

In de ruimte blijft de vlam heel
klein, omdat er door het gebrek aan
stroming weinig verse lucht bij kan.

Blauw domineert, omdat de vlam de
beschikbare zuurstof volledig ver-
brandt.

Nu het grote vuur. In 1997 ont-
stond brand in ruimtestation MIR.
De astronauten aan boord waren net
in feeststemming omdat er nieuwe
astronauten waren gearriveerd om
hen af te wisselen. De kaviaar ging
rond, er werd gelachen.

Plotseling zag Jerry Linenger, de
teamleider, een enorme steekvlam
uitslaan, uit een van de zuurstoffles-
sen. Volgens de officiële verklaring
duurde het vuur negentig seconden,
maar Linenger heeft later gezegd dat
het veertien minuten waren. Pas na-
dat diverse brandblussers met
schuim en water waren geleegd, was
het vuur onder controle.

Het gevaarlijkst was de rook ge-
weest. Van Baal: „Je kunt niet even
een raampje opendoen.”

Hilde van Halm

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion

A d v e rt e n t i e
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© ik@nrc.nl

© sandra

Pompoen wijst in de richting van staafmixer

© weer

Vandaag nog buien
Vandaag: De dag begint zonnig, ge-
volgd door regen- en onweersbuien
die van zuidwest naar noordoost
trekken. Het wordt tussen 22 en 27
graden.

Vooruitzichten: Het is tot en met
donderdagmiddag droog en de zon
schijnt daarbij volop. Er is weinig
wind en het kwik stijgt tot een graad
of 28.

J ava kroepoek. Cassava kroepoek,
Indonesische kroepoek, borrel

kroepoek. Kroepoek. Kroepoek 3
lange plakken.

Ik rijd met een megakar door de
multimega-XXL-experience die de
buurtsupermarkt tegenwoordig
biedt, met de laptop in het kinder-
zitje, en ik twijfel aan alles. Dat over-
komt me hier elke keer. Ik kom bin-
nen met een vastomlijnd plan, dat
vervolgens verpulvert onder de over-
daad van het aanbod.

Zoete aardappel. Chinese Tayer.
Flespompoen. Da’s een mooie
naam, flespompoen. Maar pompoen
wijst in de richting van staafmixer
en dan lekker makkelijk zelf heer-
lijk verse soep maken, en dat is in
mijn geval geen reële ambitie. Die

Ik probeer mijn nieuwe zelf uit-
klapbare tent uit in de woonka-
mer. Voor me ligt een cirkelvor-
mig plat pakje dat volgens de foto
de potentie heeft zich in een mum
van tijd in een ruime tweeper-
soonstent te transformeren. De
katten komen nieuwsgierig dich-
terbij. Een vriendin leest de ge-
bruiksaanwijzing voor, ik volg de
i n s t r u c t i e s.

„Haal de tent uit de verpak-
king .”

„Maak de koppelriem los.”
„Trek het palletje aan de zijkant

eruit...”
„...nadat u zich ervan verzekerd

heeft dat er zich geen personen of
objecten in de nabijheid van de
tent bevinden.”

Maar toen waren de katten al in
achterwaartse salto met dubbele
schroef de kamer doorgevlogen en
was mijn vriendin verdwenen.

Mariëtte Baarda

maaltijdsalades hier worden ook
alsmaar beter, trouwens. Met bief.
Met couscous. Ho, rug recht houden
nu – kant-en-klaar is een te gemak-
kelijke uitweg. Vanavond zou er ge-
kookt worden.

Op het kookeiland staat een
smakkende kok. „Ik heb curry ge-
maakt”, zegt hij. „Curry met rijst
met garnalen.” Hij klinkt alsof het
goed gelukt is. Ik proef beleefd, van
een plastic bordje. Oef. Zelfs ík kan
dat beter. Op naar de garnalen dan
maar. Roze garnalen, Hollandse gar-
nalen, cocktailgarnalen, ijsgarna-
len…

Wat word ik hier eigenlijk moe
van, en ongelukkig. Dat is toch ook
allang wetenschappelijk onder-
bouwd? Meer keuzes leiden niet tot

groter geluk, maar tot twijfel over de
eigen, intuïtieve voorkeuren en af-
gunst op de keuzes van anderen. Ik
moet terug naar mijn kern, mijn oer-
ik, en wel nu. Zijn hier ook bruine
bonen?

Er was een tijd dat ik minstens
vier keer per week bruine bonen at,
bereid volgens een zelfbedacht re-
cept waarvan ik dacht dat het de
noodzakelijke voedingsstoffen wel
zo ongeveer moest bevatten. Noch
de bereiding noch de consumptie
kostte meer dan tien minuten, en
mijn karige studentenbudget en
mijn ene, elektrische kookplaatje
konden het allebei goed aan.

Het recept luidde:. 1 potje Hollandse bruine bonen
van 360 gram

. 1 stronk prei. 1 kleine banaan. 1 hand studentenhaver. geen kruiden
Bruine bonen niet laten uitlekken,
in een koekepan gieten, opwarmen
en lekker laten borrelen. Prei in
stukjes snijden, beter niet de hele
stronk want dan is er nog wat voor
morgen, en de banaan in plakjes. Bo-
nen en banaan zijn na openen nau-
welijks een dag houdbaar, dus die
moeten op. Geheel laten doorprutte-
len. Studentenhaver erbij.

Serveren met slappe thee, liefst bij
een slecht televisieprogramma.

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

© next question

Klopt de vluchtinformatie
op die tv-schermpjes wel?
„Hoe komt de vluchtinformatie
voor passagiers eigenlijk tot
stand?”, vraagt Marleen Ottevan-
ger uit Utrecht zich af. En waarom
komen op het scherm ook plaat-
sen als Giethoorn voorbij – niet
direct een mondiaal knooppunt?

Een vliegtuig, of liever gezegd de pi-
loot, krijgt zijn informatie over de
vlucht aan de hand van een zoge-
noemd flight management system. Voor
automobilisten: zeg maar de tomtom
van het vliegtuig. De navigatiegege-
vens komen weer van het Inertial Refe-
rence System (IRS), vergelijkbaar met
de satellietnavigatie die de tomtom
aanstuurt.

De informatie die de passagier te
zien krijgt op de kleine televisie-
schermpjes in het vliegtuig – overi-
gens alleen bij intercontinentale
vluchten – is een summiere selectie:
de hoogte, snelheid en afgelegde af-
stand bijvoorbeeld. Deze informatie
is wel actueel. Als de piloot vanuit de
cockpit weet te vertellen dat „we over
45 minuten op Ibiza zullen landen”,
kan de passagier op het scherm direct
meelezen.

Bij de Airshow, zoals de vluchtin-
formatie officieel heet, hoort ook een
geografische kaart met de route van
het vliegtuig. „Voordat het vliegtuig
vertrekt, worden de route en de lan-

dingstijd geschat aan de hand van
vertrekplaats en eindbestemming”,
vertelt Gerald Timmermans, tech-
nisch expert op het gebied van Air-
show-software. „Zodra het vliegtuig
opstijgt, wordt de informatie geactu-
aliseerd op basis van het flight mana-
g e m e n t- s y s t e e m . ”

En waarom Giethoorn?
Zowel KLM als Martinair melden

dat het de softwareleverancier is die
de selectie van knooppunten op de
route maakt. Het gaat om een stan-
daardlijst met bekende steden en toe-
ristische trekpleisters als het ‘Ve n e t i ë
van het Noorden’.

Vliegtuigmaatschappijen kunnen
wel eigen voorkeuren aangeven. „Er
zijn landen in het Midden-Oosten
die andere landen niet erkennen en
ze ook niet op de kaart willen zien”,
zegt Timmermans diplomatiek.
„Dan worden plaatsnamen weggela-
ten en grenzen opgeschoven.”

Jessica van Geel

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© ik@nrc.nl
Het is vakantie. Ik zit met vrien-
din S. ’s avonds op een tropisch
strand bij een kampvuur. Twee
Amerikaanse jongens arriveren
per zodiac-bootje. Hun zeilboot
ligt verderop voor anker.

Bij het vuur vertellen ze dat ze
al een paar maanden rondvaren.
Het is niet hun boot, blijkt. Het
schip is van de ‘uncle John’ van de
leukste van de twee. Ze mochten

de zeilboot lenen. S. wil proosten
op dit genereuze gebaar van de
oom. Ze heft haar glas rum en ver-
taalt nogal letterlijk: „Uncle John,
up yours!”

Merel van der Ham

v© S tu u r ook eens een ikje in!
Ga daarvoor naar de websi-
te: nrc.nl/ik

© sandra

‘Wij zijn voor elkaar geschapen!’ riep hij

© weer

Strandweer
Vandaag: Ondanks wat sluierbewol-
king breekt de zon goed door. In de
middag ontstaan ook stapelwolken.
Bij weinig wind wordt het 23 tot 28
graden.

Vooruitzichten: Donderdag is het
opnieuw zonnig en nog wat warmer.
Vrijdag volgen buien met onweer.
Daarna wordt het wisselvalliger bij
wat lagere temperaturen.

‘S oep”, zei de Duitse, en klapte
de menukaart dicht. „Vo o r

mij alleen soep, en een kleine salade.
Geen zwaar eten voor mij. Wat ben
ík moe. Uitgeput ben ik. Mijn hele
lichaam doet pijn.”

We aten met z’n drieën in een
Thais restaurant in Amsterdam: de
Duitse, mijn Amerikaanse vriendin
Claire en ik. Claires tijd in Europa
was dit keer zo kort dat ze de reünies
met dierbaren uit haar expat-jaren
zoveel mogelijk in elkaar schoof.
Voor dit etentje was de Duitse uit
Brussel overgekomen, en ik uit Den
Haag. Claire moest de volgende och-
tend weer vliegen.

„Het is de Tim-situatie”, zei de

Duitse. „Tim is slecht voor me. Ik
moet met hem breken. Elk weekein-
de dat ik bij hem in Londen ben
vraag ik: Tim, wanneer ga je bij haar
weg? Wanneer bén je er eindelijk
voor me? Dan zegt hij weer dat die
dingen tijd kosten, en dat hij niet
zonder me kan. De schat. Ik moet
met hem breken. Ah! De soep.”

Haar soep kwam, en onze curry.
„Is dat kip?” vroeg de Duitse. „Even
meeprikken. Oh! Mijn armen. Het
komt door de verhuizing. Ik woon
nu twee maanden in Brussel, en het
is alsof ik het me eindelijk realiseer.
Geen Zuid-Afrika meer. Geen Louis
meer. Vlak voor mijn vertrek deed
hij weer een aanzoek. De schat. Ik

zei dat ik erover zou denken. Maar
Louis benauwt me. Ik moet met hem
breken.”

„Ik heb ook een aanzoek gehad”,
zei Claire. „Van de Indiër. Hij belde
me in Los Angeles, ik lag net te sla-
pen in mijn hotelkamer. ‘Wij zijn
voor elkaar geschapen!’ riep hij. Ik
zei: ‘Weet jij wel hoe láát het hier
is?’”

„Jetlag! Hou op”, zei de Duitse.
„Ik ben van top tot teen jetlagged.
Gisteren viel ik zomaar midden op
de dag in slaap, op de bank. Ik werd
wakker omdat de buurman aanklop-
te, Simon. Er bloeit iets tussen ons.
Hij heeft mijn televisie voor me aan-
gesloten. De schat. Maar hij komt op

het verkeerde moment. Ik moet alles
nog regelen voor mijn verjaardag. Ik
vier het in Zuid-Afrika. De grote
vier-nul! Als ik daaraan denk, raak ik
in paniek. Waarom ben ik nog al-
leen? Waarom?”

Claire en ik zwegen. Wij wisten
het ook niet.

„Ik denk dat ik zo moet gaan lig-
gen”, zei de Duitse. „Ober! Heeft u
ook wijn?”

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Aan wie moet Nederland
de staatsschuld aflossen?
De overheid adviseert haar bur-
gers zich niet te diep in de schul-
den te steken. Hoe zit het eigen-
lijk met de staat zelf, wil Miriam
Leising uit Groningen weten. Er
bestaat toch zoiets als de staats-
schuld? Aan wie moet die worden
terugbetaald? En hebben alle lan-
den schulden, of kan dat niet?

Eerst de cijfers. De Nederlandse
staatsschuld per juni 2008 bedraagt
223,2 miljard euro, ofwel 42,4 pro-
cent van het bruto binnenlands pro-
duct (bbp). Lijkt veel, maar Neder-
land voldoet ruimschoots aan de EU-
norm die bepaalt dat de schuld niet
meer dan 60 procent van het bbp
mag zijn.

Aan rente over de staatschuld be-
taalt Nederland over 2008 naar ver-
wachting bijna 10 miljard euro. Dat
geld gaat naar de schuldeisers: insti-
tutionele beleggers (zoals pensioen-
fondsen en levensverzekeraars), cen-
trale banken in andere landen, maar
ook ‘gewone’ banken en particulie-
ren.

Landen lenen dus niet alleen bij el-
kaar, maar bij allerlei partijen. Alle
landen in de wereld kunnen daarom
schulden hebben. „Sterker nog, alle
landen hebben ook schulden”, aldus
een woordvoerder van het ministerie
van Financiën. Beleggingen in staats-
schuld vormen voor beleggers een ri-
sicovrije belegging, omdat een staat
bijna altijd blijft bestaan. „Staatspa-

pier vormt daarom de basis van iede-
re gezonde beleggingsportefeuille”,
aldus de woordvoerder.

Staatsschulden ontstaan vooral in
tijden van oorlog, vertelt Henk Don,
hoogleraar econometrie en econo-
misch beleid aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam. Zo stamt de Neder-
landse staatsschuld vooral uit de pe-
riode van de napoleontische oorlo-
gen (1804-1815) tegen Frankrijk. De
economie kreeg klappen en dus werd
er veel geleend.

„Staatsschuld is op zich geen pro-
bleem, zolang de schuldenlast maar
draagbaar is”, aldus Don. „ Ve r g e e t
niet dat er ook bezittingen tegenover
staan, zoals infrastructuur.” To ch
heeft het kabinet de ambitie om, me-
de vanwege de oplopende kosten van
de vergrijzing, de rentelast te ver-
minderen door de staatsschuld de ko-
mende jaren steeds verder af te bou-
wen. Kan even duren, maar zoals de
campagne tegen rood staan luidt:
‘blijf positief’.

Wilmer Heck

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion

Ga naar nrcnext.nl/abo en kies:

Be next en ontvang elke werkdag ’s ochtends nrc.next.
Of kies voor nrc.next plus: elke werkdag nrc.next en op
zaterdag NRC Handelsblad.

nrcnext.nl  088 - 6726398  

tijdelijk

voor
5 weken

5,-

nrc.next plus

€ 10,-  4 weken

€ 67,50 per kwartaal

€ 125,- per halfjaar

€ 239,- per jaar

nrc.next

€ 5,-  5 weken

€ 51,- per kwartaal

€ 90,- per halfjaar

€ 169,- per jaar



nrc ·next
Donderdag 31 juli 20082 l Va n m o r g e n

© ik@nrc.nl
Als vrijwillig hulpverlener zit ik
in het asielzoekerscentrum aan ta-
fel tegenover een Afghaans vluch-
telingenechtpaar. Hun drie doch-
ters, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar,
staan er omheen. De jongste legt
haar handje op mijn arm.

„Ze wil wat vragen”, zegt haar
m o e d e r.

Ik kijk het meisje aan. „Zeg het
m a a r. ”

„Heb jij een status?”

H.J.Van Kraaikamp

v© Stuur ook eens een ikje in!
Surf daarvoor naar nrc.nl/ik

© sandra

De ridder springt weer prachtig van torenflats

© weer

25 tot 30 graden
Vandaag: Perioden met zon, in het
noorden eerst mist. Vanochtend
plaatselijk wat licht gespatter, van-
middag lokaal een onweersbui.
Maxima: 25 tot 30 graden.

Vooruitzichten: Lagere middag-
temperaturen, vanaf het weekeinde
veelal rond 20 of 21 graden. Nu en
dan zon en geregeld buien, morgen
met onweer.
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J ames Bond? Een beetje een glad-
jakker. Maar hij is gevat, en je

ziet nog eens iets van de wereld.
Spiderman: scháttig. Een broekie

met overslaande stem, totdat hij dat
tweekleurige pantypak van ’m aan-
trekt en ineens over enorme biceps
blijkt te beschikken.

Jason Bourne! Now we’re talking.
Geen pantypak, geen neurotische ei-
sen aan hoe men zijn borrels voor
hem inschenkt. Jason Bourne bor-
relt helemaal nooit, en aan eten
doet hij ook niet. Hij sprint alleen
maar keihard door steegjes in
wereldsteden en haalt toch altijd
weer z’n vliegtuig. En Jason Bourne
kan knokken. Wel een man met ern-
stige bindingsangst natuurlijk,

maar dat heeft ook z’n voordelen.
Hij zou je in elk geval nooit in de
weg zitten.

En nu dan de donkere ridder.
Ook glad, en veel patseriger dan ik
me kan herinneren. Sinds wanneer
doet hij het met hele balletgezel-
schappen tegelijk? Ik geloof er niets
van. Dit is jaloers gepoch, bedoeld
voor Haar, omdat zij zich tegen de
afspraak in heeft verloofd met een
blonde ambtenaar met vierkante
kin. „Maak van mij niet je enige
hoop op een normaal leven”, zegt
ze tegen de ridder, want ze kent
hem langer dan vandaag en weet
van zijn nachtelijke verkleeddwang.
Wat een wijs advies. Dat moet ik
onthouden.

De ridder springt weer prachtig
van torenflats, maar in de omgang is
hij nog altijd een beetje stug. En dat
vreemde stemgeluid zodra hij zijn
pak heeft aangetrokken! Darth Va-
der gekruist met een smurf. Hij ge-
looft ook niet meer zo erg in zijn ei-
gen missie. Zijn aartsvijand wel: die
kun je een verpleegstersuniform
aandoen, en dan nog is het op en top
een kerel. Een man met een plan.
Een ziekelijke man, dat wel. Een
man aan de zelfkant. Niets is aan-
t r e k k e l ij k e r.

O, nu even opletten. Ze gaan weer
a u t o r ij d e n .

Wat duurt dit allemaal heerlijk
lang. Ik had geen idee toen ik me in
de rij aansloot. Op dit soort dagen

vind ik de bioscoop een soort tem-
pel; een schuilplaats tegen klamme
warmte, tegen onweersbuien, tegen
het hele leven. Wij doen even niet
meer mee, met z’n allen. De man
links van mij houdt zijn vingertop-
pen de hele film lang tegen elkaar,
als in een meditatie. Rechts van mij
wordt zachtjes gesnoept uit een
doos Choco Crisps.

Konden we hier maar drie dagen
b l ij v e n .

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Is het echt zo slecht om van
dichtbij tv te kijken (2)?
Van dichtbij televisie kijken is
niet slecht voor je ogen, conclu-
deerde de rubriek next question on-
langs. „Dat is een fabeltje”, mailde
emeritus hoogleraar telecommu-
nicatie en elektronica J.H Geels,
in een van de kritische reacties.
Aan de buis kleven, zou zelfs erg
gevaarlijk zijn. Hoe zit het nou?

We vragen Geels om telefonische uit-
leg. „Maar natuurlijk”, zegt hij.
„Kleurentelevisies met een beeldbuis
zijn voorzien van een scherm dat op-
licht als het getroffen wordt door een
elektronenstraal. Om deze straal op
te wekken, is een hoogspanning van
30.000 volt nodig. Daarbij komt ech-
ter ook röntgenstraling vrij, die scha-
delijk is voor het lichaam. De straling
verandert de DNA-structuur in het li-
chaam, is kankerverwekkend en kan
het functioneren van organen versto-
ren.”

Om de röntgenstraling te absorbe-
ren, zit er lood in het beeldscherm,
vervolgt Geels. Daardoor straalt de
beeldbuis nog slechts enkele tienden
milliröntgen per uur uit. „Deze
norm is vastgesteld met het volgende
uitgangspunt: mensen mogen per
jaar blootgesteld worden aan straling
van 0,5 rad, ze kijken gemiddeld niet
meer dan vier uur televisie en een af-
stand van kijker tot beeldscherm van
ten minste drie maal de diagonaal
van het beeldscherm.”

Maar als je dichterbij de televisie

gaat zitten of langer dan vier uur tv
kijkt, is dat wel degelijk schadelijk,
zegt Geels.

Volgens Leo Ebben, stralingsdes-
kundige en secretaris van de Neder-
landse Vereniging van Stralingshy-
giëne is dit onzin. „In Nederland vol-
doen alle beeldbuizen aan het besluit
s t r a l i n g s b e s ch e r m i n g ”, zegt hij. „Dit
besluit is genomen om mensen te be-
schermen tegen schadelijke straling.
Daarin staat dat de straling op 10
centimeter van een bereikbaar opper-
vlak nooit meer mag zijn dan 1
microsivert per uur. In werkelijkheid
ligt de straling nog veel lager: slechts
een fractie van een microsivert. Door
het loodglas komt er bijna geen stra-
ling uit beeldbuizen.”

Volgens Ebben heeft de afstand die
professor Geels aanhaalt, te maken
met beeldkwaliteit. „Op een afstand
van drie keer de diagonaal van het
beeldscherm is de beeldkwaliteit het
beste.”

Toon Beemsterboer

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© ik@nrc.nl
Vakantietijd. Dochter Floor van
dertien jaar heeft haar even oude
neef Pim te logeren. ’s Avonds het
voor deze periode onvermijdelijke
Scrabble. Het bord raakt al aardig
gevuld met fantasieloze vier- en
vijfletter woorden.

Dan zijn alle ogen zijn gericht
op neef Pim die heeft aangekon-
digd het woord der woorden te
zullen leggen. Secuur plaatst hij
zijn letters in de vakjes waarna het

woord BEFFIN ontstaat.
„Uhh, wat is dat Pim’’, vraag ik.

„Nou, iemand die beft natuur-
l ij k ’’, zegt hij. „Nee joh’’, corri-
geert Floor, „dat is een befster.’’

Mark Kranenburg

v© Stuur zelf ook eens een ikje
in! Kijk voor de spelregels
en het formulier voor inzen-
ding op nrc.nl/ik

© sandra

Ik heb mijn Wham!-bandje snel terug in een la gestopt

© weer

Zon en buien
Vandaag: Vanochtend eerst enkele
regen- en onweersbuien. Vanmiddag
steeds meer ruimte voor zon. Mid-
dagtemperatuur: 22 à 26 graden.

Vooruitzichten: Verspreid over het
landen enkele buien. Bij een matige
tot aan de kust krachtige zuidwes-
tenwind wordt het 19 tot 23 graden.

© Lees over de snelle klimaatveran-
dering in Nederland: pagina 8 en 9

E en van de meest curieuze dingen
waar wij dertigers aan lijden is

nostalgie. Nostalgie is best, op zich-
zelf, maar die van ons komt een
beetje vroeg.

Vorig jaar augustus juichte ik met
duizenden leeftijdgenoten George
Michael toe, die zijn 25-jarig jubi-
leum vierde in de Amsterdam Arena.
Wat was het prachtig. Wat kenden
we de teksten nog gedetailleerd uit
ons hoofd. En wat vergaven we het
George gemakkelijk dat hij ons in-
dertijd wel een beetje voor het lapje
had gehouden, want er stond daar
geen vrouw of ze had wel een Geor-
gie in shorts boven haar bed hangen,
toen. Terwijl hij helemaal niet op
vrouwen viel, bleek later.

Op de avond zelf maakte het con-
cert me dolgelukkig, maar de vol-
gende dag voelde ik me oud, en be-
droefd. Het mooiste was geweest.
Voorbij. We konden wel inpakken.
Een nogal gevaarlijke gemoedstoe-
stand – ik heb mijn Wham!-bandje
snel terug in een la gestopt.

In de Bijenkorf loop ik op de kin-
derafdeling langs een paspop in een
wit T-shirtje met het opschrift ‘Fran-
kie says relax’. Dit shirt is niet be-
doeld voor jongetjes die Frankie he-
ten; het is bedoeld voor de ouders va n
Frankie, en van een heleboel andere
jongetjes. Weet je nog? Frankie Goes
To Hollywood? Re l a x … Die zoontjes
weten van niks.

Als we dit fenomeen even een paar

generaties terugvertalen, dan had
mijn moeder mij in de jaren zeven-
tig dus in een mini-petticoat moeten
hullen, of in een authentieke twin-
set. Ze dacht er niet over. Ze wist nog
precies hoe die dingen zaten. Ze
gunde mij m’n gebreide speelpak-
ken in regenboogkleuren. En toen
we op de middelbare school met on-
ze klassenband Rock Around The Clock
van ene Bill Haley instudeerden
(voor ons het enige haalbare lied,
dankzij de oersimpele akkoorden-
s ch e m a ’s), vertelde mijn moeder nog
nahuiverend over „een héle enge
man met plakhaar” die ooit niet
meer van de zwart-wit tv te slaan
wa s.

Ik bedoel maar: het verleden kan

misschien beter rusten. George Mi-
chael wil ook stoppen als reizende
jukebox, kondigde hij deze week
aan. Geen tours meer, geen toeters
en bellen, maar een ‘rustiger leven’.
Ik zou zeggen: George, hou je aan je
woord en doe de Greta Garbo. Laat je
baard eindelijk echt groeien, rook
wiet tot je er scheel van ziet, doe wat
je wilt en maak je om ons niet meer
druk.

Wij moeten ook verder.

Sandra Heerma van Voss

Aaf heeft tot 11 augustus vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Is roken en drinken tegelijk
beter dan een van de twee?
„Is roken en drinken tegelijk be-
ter dan alleen roken of drinken?”,
vraagt Anton Kruining uit Wij-
chen. Roken veroorzaakt stijve
bloedvatwanden, en alcohol
maakt het bloed dunner, zo rede-
neert hij. Kun je concluderen dat
het hart makkelijker dun bloed
door stijve bloedvaten pompt, wat
de combi minder slecht maakt?

Nee, dat slaat nergens op, zegt Ron
Peters, hoogleraar klinische cardiolo-
gie aan de Universiteit van Amster-
dam. „Elke sigaret geeft direct een
verhoogde neiging tot stolselvor-
ming (trombose), en roken leidt op
lange termijn tot ontsteking en ver-
stijving van de wand van bloedva-
ten”, aldus Peters. „Alcohol veran-
dert daar niets aan.”

„Roken is gewoon alleen maar
s l e ch t ”, beaamt Simon Braat, cardio-
loog bij het academisch ziekenhuis
Maastricht. „Het vernauwt de bloed-
vaten, kan leiden tot een hersenbloe-
ding of een hartinfarct, en natuurlijk
tot allerlei kankers. Het is helaas voor
de rokers niet zo dat alcohol die effec-
ten teniet doet.”

Bovendien verdunt alcohol het
bloed niet, maar het verandert de vet-
samenstelling. „In bloed zit goed
cholesterol, HDL, en slecht choleste-
rol, LDL”, legt Peters uit. „HDL zorgt
ervoor dat het cholesterol in het
bloed wordt opgeruimd. Alcohol ver-

hoogt dit effect.”
De hoeveelheid alcohol waarbij dit

‘opruimende’ effect optreedt, heeft
overigens een duidelijke bovengrens.
Vrouwen mogen twee 2 glazen alco-
hol per dag, mannen drie. Peters:
„Drink je meer, dan zorgt het onder
meer voor een verhoogde bloeddruk,
leverproblemen en verkeersongeluk-
ken. ” Met name rode wijn is gezond,
zegt Braat. „Maar twee glazen bete-
kent twee glazen van 30 cc. En dus
geen halve liters.”

Roken en drinken tegelijk verlaagt
de negatieve effecten van het roken
dus niet. Peters: „Sterker nog, het
geeft een verhoogd risico op slok-
darmkanker. Het beste is om niet te
roken en twee glazen alcohol per dag
te drinken.” Toch is er voor de rokers
een lichtpuntje: „Zeker voor rokers is
het belangrijk om die twee glazen te
drinken. De risicoreductie die de al-
cohol veroorzaakt, is voor hen nog
belangrijker, juist omdát ze al zo’n
risico lopen.”

Elise Fikse

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© ik@nrc.nl

© sandra

Mijnheer Sartre overdrijft. Het is leuk op de markt

‘D e hel, dat zijn de anderen.”
De man laat het Jean-Paul

Sartre zeggen, in witte letters op zijn
zwarte T-shirt, en zorgt zelf voor de
bijpassende mimiek. Om één uur ’s
middags beent hij alweer weg van de
Deventer boekenmarkt, en kruist
onze stoet van slome, zondagse
treing a n g e r s.

Een beetje tegenzin heb ik ook
wel. Een boekenmarkt is zo’n evene-
ment waar ik van nature liever over
lees. En dan is dit ook nog de aller-
grootste boekenmarkt – 878 kra-
men, schijnt. Maar soms vermant
een mens zich. Bovendien bood me-
vrouw Lekker-weg-in-eigen-land
vanmorgen op de radio als alterna-
tief alleen maar oog-in-oog ontmoe-

© weer

Alweer buien
Vandaag: Stapelwolken en perioden
met zon wisselen elkaar af en vooral
vanochtend en aan het begin van de
middag valt nog een bui. Het wordt
rond 21 graden.

Vo o r u i t z i ch t e n : Morgen en woens-
dag zijn twee droge dagen met gere-
geld zonneschijn en weer oplopende
temperaturen. Woensdag wordt het
lokaal alweer 28 graden. 14
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Mijn vrouw en ik zijn aan het au-
torijden. Het is mooi weer, het
raam staat wat open. Zij is aan het
vertellen en ik probeer te luiste-
ren. Ik ben moe en mijn gedach-
ten dwalen af en toe af. De radio
staat niet aan als we samen in de
auto zitten. Al die herrie aan je
hoofd leidt maar af en mijn ge-
hoor is toch al matig.

Er komt een interessante wen-

ding aan haar verhaal. Om maar
vooral niets te missen gaat mijn
hand automatisch naar het knopje
van de radio. Ik wil haar geluid
wat harder zetten.

Jack van Son

v© Stuur ook eens een ikje in.
Ga daarvoor naar de websi-
te: nrc.nl/ik

tingen met enge beesten aan, of an-
ders een miet en griet met Bert en Urnie.
Wie van mijn grootste held („Hoei!”)
zomaar ongevraagd een Amerikaan-
se expat maakt, hoeft op mij niet te
rekenen. Op naar Deventer dus. Er
hangt al een wolkendek. Geen ge-
slaagd Hollands uitje zonder wol-
kendek, vind ik. Hoe dikker, hoe ge-
z e l l i g e r.

Mijnheer Sartre overdrijft. Het is
leuk op de markt. De lappentassen,
beige broeken en gezonde schoenen
zijn allemaal aardig en beleefd, en
met het eng-literaire gehalte van het
aanbod valt het ook erg mee: het eer-
ste boek dat ik zie liggen is Sjef van
Oekel breekt door. Ik koop het meteen.

Er zijn zelfs niet-boeken. „Deze

moet ik hebben”, zegt de man die
een Beatles-klassieker aantreft in de
dozen van Koning Willem, verkoper
van elpees en spellen. „Die kun je
toch helemaal niet meer drááien”,
zegt de vrouw die over zijn schouder
meekijkt. „Jawel hoor”, zegt de man.
„Ik heb de platenspeler nog. Op zol-
d e r. ” „Maar als die het nou helemaal
niet meer dóét?” vraagt de vrouw.
„Die doet het nog wel”, zegt de man.
„Ik zal er een boel voor moeten
doen, maar hij doet het nog wel. Nu
eerst geld pinnen. Kom.” Hij beent
blij naar de rij voor de geldautomaat.

Het wolkendek breekt. Ik duik
een kroegje in. „Die trap!” hijgt het
dametje dat na mij de noodlanding
naar de toiletten in de kelder maakt.

„Je kunt hier maar beter niet te veel
drinken!”

„Cappuccino’s doen we niet van-
daag”, zegt de waardin, met diep-
rode wangen van opwinding over
deze topdag. „Dat zou zo’n enorm
gedoe geven, met die melk in deze
warmte, en dat-ie dan opschuimt, en
dat ze dan maar áchter elkaar door
bestellen, en door…” Ze gloeit.

„Koffie is ook goed”, zeg ik.

Sandra Heerma van Voss

Aaf is volgende week maandag terug van
vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Zijn moleculen vuurvast?
Turend naar de open haard vroeg
André Snoeijer uit Gouda zich af
of de elementen waaruit hout is
opgebouwd, de moleculen en de
nog kleinere bouwsteentjes daar-
van (neutronen, protonen en
elektronen), kunnen verbranden.
Of zijn moleculen vuurvast?

„Als hout verbrandt, lijkt het alsof je
niets meer over hebt, omdat je niets
meer ziet, maar toch is dat niet zo”,
legt Emiel de Kleijn, projectleider
Nieuwe Scheikunde in het middelba-
re onderwijs, uit. „De moleculen in
hout bevatten hoofdzakelijk de ele-
menten koolstof, waterstof en zuur-
stof. Wanneer hout brandt, ontstaat
een chemische reactie tussen de
houtmoleculen en zuurstof. Dit le-
vert koolstofdioxidegas en water-
damp op – in lijn met de wetten van
behoud van elementen, atomen en
massa.”

„Als hout volledig verbrandt, blijft
alleen ‘potas’ over als zichtbare res-
tant”, zo legt professor Alex van
Herk van de Faculteit Scheikundige
Technologie aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven, uit. „De andere
moleculen zijn niet verdwenen, de
ordening van die moleculen is alleen
veranderd in de chemische reactie
door de verhitting.”

Soms worden atomen, de bouwste-
nen van moleculen die zelf weer be-
staan uit nog kleinere elementaire
deeltjes zoals neutronen, wel vernie-

tigd. In een kernreactor bijvoorbeeld,
of explosiever: in een atoombom of
in de zon.

In een kernreactor wordt energie
gewonnen uit verrijkt uranium door
het splijten van de uraniumatomen.
Vrij bewegende neutronen botsen in
de reactor tegen de atomen aan die
uiteen vallen. Daarbij komen enkele
nieuwe neutronen vrij en deze bot-
sen weer tegen andere uraniumato-
men aan. Zo ontstaat in de reactor
een kettingreactie die warmte ople-
vert en radioactieve straling. Een
klein deel van de massa van de urani-
umatomen wordt hierbij omgezet in
energie.

Heel weinig massa levert zo heel
veel energie op, volgens de bekende
formule van Albert Einstein E= mc2,
ofwel de vrijgekomen energie (E) is
gelijk aan de massa (m) maal het kwa-
draat van de lichtsnelheid (c), afge-
rond 300.000 kilometer per seconde.
Conclusie: geen zaken om over te
mijmeren bij een knisperend haard-
vuurtje.

Hilde van Halm

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© sandra

Koffie vond zij vergif. Terwijl hij lééft van koffie

© weer

Waterig zonnetje
Vandaag : Er zijn perioden met zon
en er valt gedurende de ochtend een
enkel buitje. Het wordt zo’n 20 gra-
den op de Wadden tot 23 in Brabant
en Limburg.

Vo o r u i t z i ch t e n : Morgen warmt het
op naar 25 tot 28 graden. In de avond
volgen onweersbuien die ook don-
derdag aanhouden. Daarna wordt
het een stuk frisser.

I k heb het uitgemaakt, met allebei.
In één keer. Pats. Een clean break,

noemen ze dat. Ik voel me zo opge-
lucht. Ik ben weer vrij om te gaan
waar ik wil.

Ze hebben nooit van elkaars be-
staan geweten; dat was te ingewik-
keld geworden. Van haar mocht ik
geen koffie drinken. Koffie vond ze
vergif. Terwijl hij lééft van koffie.
Letterlijk. Elke dag bestelde ik min-
stens één van zijn straffe Italiaanse
bakken, uit behoefte, maar vooral
om hem tot steun te zijn. Hij stond
zo vaak alleen.

Hij klaagde veel. „Ze zeggen”, be-
gon hij dan snerpend bij mijn eerste
slok, „dat het minstens een jaar

Na een drukke nacht op de verlos-
kamers, stap ik in mijn auto op
het ziekenhuisterrein. Ik heb de
afgelopen 24 uur tien gezonde
kinderen op de wereld geholpen.
Moe, maar met een lekker gevoel
rijd ik weg. Een lijkwagen staat bij
het mortuarium zodanig gepar-
keerd dat ik even moet wachten.
Er komt een baar naar buiten met
een schommelend lichaam onder
het laken. De contouren zijn dui-

delijk; hoofd, romp en voeten.
Nadat de begrafenisonderne-

mer de stoffelijke resten in de wa-
gen heeft geschoven, schroeft hij
een ijzeren plankje tegen de voe-
ten aan en slaat het portier dicht.
Hij sluit de deur van het mortuari-
um, roept ‘groetjes’ en rijdt weg.
Groggy sla ik het gade , zielsblij
met mijn beroep.

Mieke Kerkhof

duurt. Maar ik ben nu achttien
maanden open, en de mensen ko-
men nog steeds niet. Ja, tijdens de
lunch even, twee of drie. Maar ver-
der niks. Er gebeurt hier gewoon
n i k s. ” En dan begon hij over Italië,
waar ook gewoon niks gebeurde,
maar waar ze tenminste wisten wat
goeie koffie was.

Zij klaagde nooit. „Alles op zijn
t ij d ”, glimlachte ze als ik haar weer
eens achterliet met de administratie.
„De mensen zullen komen.” Ik hielp
het haar hopen, en nam zelf het voor-
touw door me soms wel vier keer in
een week aan haar brute regime van
kameel- en cobraposes te onderwer-
pen. Zij praatte dan over mijn hart,

dat ik moest openen, en bedankte me
na afloop uit de grond van het hare
voor het feit dat ik weer was komen
opdagen. Dát was yoga, zei ze: de dis-
cipline om het steeds opnieuw te
proberen. Dus dat deed ik.

Een paar weken geleden vond de
omslag plaats. Bij hem moest ik op
een van onze oude achteraf-midda-
gen opeens op mijn beurt wachten.
Zijn zaak was vergeven van de kan-
toormannen. Ze snauwden door el-
kaar om espressootjes en ciabat-
taatjes, en hij tapte en smeerde als
een bezetene, vroeg naar al hun
voorkeuren en zag mij niet meer
staan. Bij haar komen nu elke dag
wel twintig nieuwelingen voor een

proefles. Zij glimlacht naar ze, ont-
houdt al hun namen, int hun cash
en ziet mij niet meer staan.

Tegen zoveel anonimiteit kan ik
niet. Wat was ik nou helemaal voor
ze? Een wandelende portemonnee,
of zo? Vandaar mijn besluit. Ik ga ze
niet meer opzoeken, die twee, mis-
schien wel nooit meer.

Ik weet alleen niet of ze het zullen
merken.

Sandra Heerma van Voss

Aaf is maandag terug van vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Welke sport is zwaarder:
voetbal of toch hockey?
Voetballers krijgen tijdens een
toernooi meer rustdagen dan
hockeyers. „Toch klagen voetbal-
lers over drukke programma’s”,
zegt Thomas Mensink uit Amster-
dam. „Wat maakt voetballen fy-
siek zo zwaar?”, vraagt hij zich af.

Een proefje met verschillende inter-
netcalculators die het gemiddelde ca-
lorieverbruik per sport uitrekenen,
geeft de voetballers gelijk. Afhanke-
lijk van geslacht, leeftijd en gewicht
zou een mannelijke sporter van laten
we zeggen 25 jaar oud en 75 kilo in
een uur voetballen 750 calorieën ver-
branden en bij een uur hockeyen
‘s l e ch t s ’ 600.

Algemeen is het echter lastig te be-
palen welke sport van alle sporten
het allerzwaarst is, volgens inspan-
ningsfysioloog Adrie van Diemen. Je
kunt namelijk met ‘twee maten’ me-
ten. „Als eerste kan gemeten worden
hoeveel calorieën een sporter ver-
bruikt tijdens het sporten”, aldus
Van Diemen. „Maar je kunt ook kij-
ken naar de s p i e r s ch a d e die een sporter
oploopt.”

Voetballen is vooral zwaar vanwe-
ge de spierbeschadiging die een voet-
baller tijdens een wedstrijd oploopt,
volgens Van Diemen. „Vo e t b a l l e r s
schoppen elkaar tegen de schenen.
Daar moeten de spieren een aantal
dagen van herstellen. Daarom krij-

gen voetballers veel rust tijdens toer-
nooien.” Hockeyers raken natuurlijk
ook weleens geblesseerd, maar heb-
ben – in principe – wat minder lijfe-
lijk contact.

Een zware sport qua caloriever-
bruik is wielrennen. Diezelfde man
van 25 jaar en 75 kilo verbruikt tij-
dens een uur fietsen met een snelheid
van meer dan 32 kilometer per uur
zo’n 1.200 calorieën. Roeien is ook
zwaar, maar dan weer vanwege het
actieve ‘spiervolume’. „Een roeier
maakt veel gebruik van zowel zijn
arm- en beenspieren én de spieren in
zijn rug.”

Zelf vindt Van Diemen boksen de
zwaarste sport. „Dat heb ik weleens
gedaan, maar na afloop kreeg ik mijn
armen niet meer boven mijn hoofd.”
En schaken is de minst zware sport,
zegt hij er lachend achteraan. „Maar
dat vergt vooral inspanning van de
hersenen”– gecalculeerd op zo’n 100
calorieën per uur.

Shari Kiljan

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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Het studententennis voor de pril-
le beginners is weer van start ge-
gaan. Als tennisleraar adviseer ik
niet met té mooie spullen te be-
ginnen, kijk eerst of je het leuk
vindt. Leen een racket, haal iets
van zolder. Kopen kan altijd nog.

Mijn studentengroep heeft deze
raad blijkbaar zeer ter harte geno-
men want de volgende les vraagt

een van de deelnemers kijkend
naar haar racket: „Mevrouw, kan
ik beter met de holle of met de
bolle kant slaan?”

C.J.  Schouten

v© S tu u r ook eens een ikje in!
Ga daarvoor naar de websi-
te: nrc.nl/ik

© sandra

Om het ontstaan van stuwmeren te voorkomen

© weer

22 tot 29 graden
Vandaag: Vanuit het zuiden komt er
steeds meer ruimte voor de zon. Bij
weinig wind stijgt het kwik snel naar
waarden tussen 22 en 29 graden.

Vooruitzichten: Vrij veel bewolking
en geregeld buien, vooral donderdag
ook met onweer. Donderdag nog vrij
warm, daarna middagtemperaturen
rond 20 graden.

V akantie.
Ik moet op vakantie.

Het is vakantietijd. Mijn buren
zijn op vakantie. Mijn tandarts is
op vakantie. Mensen praten over
lastminutes, over Japan, over jezelf
resetten. Van mijn werk heb ik dagen
gekregen om op vakantie te gaan, en
geld om tijdens die dagen te beste-
den.

Dat geld is voor dit jaar alweer op,
gelukkig. Dat ging heel fluks. Ik
fietste een keer langs een stoffen-
winkeltje, hield halt voor de etalage,
ging toch maar eventjes naar binnen
en kwam weer naar buiten met een
bestelling voor vijf nieuwe gordij-
nen op zak. Twee lange voor achter,
drie korte voor voor, en móói! Sub-

tiel Indiaas bestikt, en binnenkort
op maat gemaakt door een atelier
waar alleen de eigenaresse van de
winkel vanaf zegt te weten. Ze komt
ze ook nog persoonlijk ophangen. Ik
kan niet wachten. Dit gaat al-les ver-
anderen in mijn huis, het licht, de
kleuren…

Tot zover het vakantiegeld.
Die dagen zijn lastiger. Ik was de-

ze zomer drie nachtjes in Duitsland,
maar dat zet geen zoden aan de dijk.
‘Opnemen!’ mailen de secretaresses
op kantoor regelmatig zorgelijk in
de rondte. De collega’s en ik vinden
het te leuk met elkaar, of misschien
vindt gewoon niemand anders ons
leuk – hoe dan ook, meerderen van
ons slepen een „stuwmeer” aan va-

kantiedagen met zich mee. Dat is
niet goed. Immers: de vakantie-
dagen mogen niet anders dan in na-
tura worden uitbetaald, en dat moet
binnen een jaar gebeuren. Officieel.
Om het ontstaan van stuwmeren te
voorkomen. Officieel. Maar die zijn
er dus wel, stuwmeren. Verder kan
ik hier niets over zeggen. Ook noem
ik geen namen.

Nu zit ik dus met dagen en geen
geld. Zomaar opnemen leidt tot een
verzanden in achterstallige admini-
stratie gecombineerd met een sitcom-
verslaving, weet ik uit ervaring. Dat
is niks. Ik zal eruit moeten.

Eruit betekent niet de natuur in,
weet ik ook uit ervaring. Ik heb één
keer gelogeerd bij een vriendin die

naar de stilte is verhuisd, en lag daar
wakker omdat ik niks hoorde. Ik
hou van rumoer, van licht en leven,
het liefst dag en nacht. En van
vreemde talen, gesproken en ge-
schreven, en af en toe een internet-
café.

Wacht even. Volgens mij heb ik
het.

Rumoerig, licht en levendig, met
uitgebreide kiosk- en onlinevoorzie-
ningen plús weidse uitzichten en
een betrouwbaar klimaat. En dat al-
les voor een bodemprijs.

Ik ga naar Schiphol.

Sandra Heerma van Voss

Aaf is maandag terug van vakantie.

© next question

Waarom watertanden
Nederlanders van drop?
Frederike Fransen uit Edam
neemt altijd drop mee als ze bij
haar familie in Groot-Brittannië
op bezoek gaat, want „dat is daar
in de supermarkt niet te vinden”.
Eten alleen Nederlanders drop?

In de Scandinavische landen wordt
ook drop gegeten, maar in veel min-
dere hoeveelheden. „In Nederland
staan de meeste dropfabrieken ter
wereld”, zegt een woordvoerster van
dropfabrikant Klene in Breda. „ Hier
wordt 31 miljoen kilo drop per jaar
gemaakt, waarvan slechts 200.000 ki-
lo is bestemd voor de export. Van alle
verkochte snoep in Nederland is 22
procent drop.”

Of drop een Nederlandse uitvin-
ding is, is niet bekend. De voor-
naamste ingrediënten, zoethout en
Arabische gom, worden sinds de
Middeleeuwen uit het Midden-Oos-
ten geïmporteerd. De populariteit
heeft wel met het Nederlandse kli-
maat te maken, volgens Klene. Drop
was oorspronkelijk een middel tegen
hoest en keelpijn.

Dat drop snoepgoed werd, ver-
klaart de woordvoerster met onze
calvinistische inslag. „Drop is zwart
en de smaak is zout; het heeft meer te
maken met met lijden dan met ge-
not. Het is ook zuinig, je doet er lang
mee. En je kunt het discreet eten, bo-
vendien zou het goed zijn voor je ge-

zondheid.”
Maar ook in het buitenland wordt

dus drop gegeten. „Drop verenigt al-
le Finnen”, zegt de Finse journalist
Jukka Annala, auteur van het boek
Salmiakki. „In absolute aantallen is de
consumptie niet zo groot, maar de
status is veel groter.”

Finnen maken een onderscheid
tussen zoete drop (lakritsi) en zoute
drop (salmiakki); de laatste variant is
het populairst. „Van oudsher koch-
ten Finnen de Nederlandse drop van
schepen die op de Baltische Zee voe-
ren”, vertelt Annala. „In mijn jeugd
in de jaren zeventig was het cool als
je Nederlandse drop te pakken had
gekregen.” Annala is ook oprichter
van het Finse Dropgenootschap. „We
hebben een jaarlijks dropgala, daar
slaan we kilo’s voor in.”

Ewout Lamé

v© Bekijk foto’s van Finse drop op
de MySpace-site van het ge-
nootschap via nrcnext.nl/links

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© ik@nrc.nl
Joelend duwt een groep vriendin-
nen een vreemd uitgedost en iet-
wat beschaamd om zich heen kij-
kend meisje door mijn treincou-
pé. Overduidelijk een van haar
laatste dagen als vrijgezel.

Vijf minuten later klinkt via de
intercom het verzoek van de con-
ducteur of we Marijke willen feli-
citeren met haar voorgenomen
huwelijk. Vaderlijk geeft hij haar
nog wat goede raad: „Je weet toch
wel dat het huwelijk betekent dat

je samen je problemen moet op-
lossen, hè.” Om eraan toe te voe-
gen: „Problemen die je in je eentje
niet gehad zou hebben.”

Als ik in lachen uitbarst, kijkt
de oudere vrouw tegenover me
mij streng aan. De ogen van haar
man stralen.

Jochgem van Opstal

v© Stuur ook eens een ikje in!
Surf naar nrc.nl/ik

© sandra

Stukkie taart, bakkie leut, kletsen, klaar

© weer

Nat zomerweer
Vandaag : Regen- en onweersbuien
trekken over het land. Langs de oost-
grens wordt het nog 26 graden, aan
zee blijft het kwik steken op 20 of 21
graden.

Vo o r u i t z i ch t e n : Af en toe veel wind
en verder koel zomerweer met tem-
peraturen rond 20 graden. Naast en-
kele buien of wat regen is er ook
ruimte voor de zon.

B innenkort ben ik jarig, en door
een soort zwaan-kleef-aan- ef-

fect staan er die dag meer mensen op
mijn stoep dan de bedoeling was.
Dat klinkt niet erg hartelijk. Ik zie
deze mensen graag. Alleen liever
niet tegelijk. En voor deze, doodge-
wone verjaardag dacht ik aan een
handjevol visite, meer niet. Stukkie
taart, bakkie leut, kletsen, klaar.
„Het is niks speciaals hoor!”, zei ik
er luchtig bij als ik iemand uitnodig-
de.

Maar iemand leidt al gauw tot nog
iemand, en nog iemand, en dan toch
zeker nog iemand want die is ook zo
aardig, en toen nodigde iemand eige-
ner beweging twee extra iemanden

uit, een feestelijke geste die ik moei-
lijk kon terugdraaien, en nu ben ik
nerveus. Dit is geen handjevol visite
meer, dit is een ontvangst.

Onlangs was ik op de verjaardag
van L., en zij weet hoe je dat doet,
ontvangen. L. deed haar gasten open
in een lange rok, ontwerper onbe-
kend, het haar in twee hippe, hoge
staartjes. Om haar heen opereerden
assistenten. Een deed de drank, twee
boog zich over de oven, drie en vier
zetten snel nog een tent in de tuin
tegen de voorspelde hoosbuien. L.
zelf had de handen vrij en concen-
treerde zich geheel op de cadeaus.

„Voor L.”, zei ze elke keer als ze
weer een nieuwe verpakking te lijf

ging. Ik begreep dat eerst niet hele-
maal – voor wie anders? – maar zag
al gauw het nut ervan. De gasten wa-
ren hebberig. Zo kreeg L. een fiets
die een of andere lolbroek spontaan
begon uit te testen, dwars door de
kamer. Haar nieuwe boeken werden
opgepakt en ter plekke gelezen. Het
meest begerenswaardig bleek een
pop van buitenlandse herkomst, die
met handboeien lag vastgeketend in
een kartonnen doos. Drie gasten
hielpen L. om de pop te bevrijden,
en twee van hen zeiden vervolgens:
„Voor mij.” „Voor L.”, antwoordde L.
stoïcijns, en daarmee was de kous af.

Er verscheen een roze taart met
drie etages. L. nam plaats aan het

hoofd van de feesttafel, met om haar
heen vijf eregasten; wij overigen
stonden tegen de muur en schikten
ons in een bijrol als koorlid of foto-
g r a a f.

Waardig liet L. het gezang over
zich heen komen. Toen blies zij haar
verjaardagskaarsen uit. Eén. En
twee. Heel kalm. En wij applaudis-
seerden, vol respect.

Waar vind ik vier assistenten?

Sandra Heerma van Voss

Aaf is maandag terug van vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Hoeveel bomen spaart een
nee/ja-sticker op de bus?
Annemieke Andressen uit Den
Haag heeft een nee/ja-sticker op
haar brievenbus, omdat ze bergen
folders slecht voor het milieu
vindt. „Maar helpt het ook?”,
vraagt ze. „Worden er minder fol-
ders gedrukt door die sticker?”

We hebben goed nieuws en slecht
nieuws voor Annemieke. Om te be-
ginnen met het goede nieuws: zowel
de nee/ja-sticker (nee, géén ongea-
dresseerd reclamedrukwerk en ja,
wél huis aan huis bladen) als de
nee/nee-sticker (nee, tegen beide)
lijkt te werken.

Sinds 1975 was er al een vrijblij-
vende zwart-oranje sticker tegen
„ongeadresseerde zendingen”, zegt
Alexander Singewald van de stich-
ting MailDB, de belangenvereniging
van drukwerkverspreiders die de
stickers uitgeeft. Op aandringen van
Milieudefensie kwam in 1993 in ge-
zamenlijk overleg een bindende code
voor de twee nieuwe, huidige stic-
kers. De nieuwe nee/ja-sticker was
bedongen door de gemeenten, die
hechtten aan hun mededelingen in
huis-aan-huis bladen.

„Het aantal stickers word regelma-
tig bijgehouden”, zegt Singewald.
„De gemiddelde landelijke dekking
is momenteel 13,6 procent. Als je als
adverteerder met een bepaalde doel-

groep drukwerk wil verspreiden in
bijvoorbeeld Amsterdam, de postco-
des 1000 tot 1109, dan kan hij aan
ons vragen hoeveel folders hij nodig
heeft. Mooi, want niet gelezen druk-
werk is weggegooid geld.”

Algemeen loopt de bezorging
goed. De Reclame Code Commissie
krijgt maandelijks zo’n drie klachten
over ongewenst papier, volgens een
w o o r d v o e r s t e r.

Dan nu het slechte nieuws voor
Annemieke: folderen is populair. Vol-
gens cijfers van MailDB is de oplage
van ongeadresseerd drukwerk in Ne-
derland sinds begin jaren negentig
verdrievoudigd van ongeveer 4 mil-
jard folders naar 12,5 miljard stuks
in 2007. Milieudefensie spreekt van
een jaarlijks totaal van 230 miljoen
kilo ‘op de deurmat’, gelijk aan 3,4
miljoen bomen.

Kortom, een sticker helpt. Maar de
wereld verander je er niet mee.

Eppo König

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion
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© ik@nrc.nl

Inmiddels alweer acht jaar gele-
den afgestudeerd, maar ik voel me
nog enorm jong. Rijtjeshuis,
vriend, kindje. Maar wel een stu-
dentenhuis naast ons. Ze zijn al op
bezoek geweest en wij bij hen.
Leuke jongens.

Zaterdag belde een van hen aan.
„We geven vanavond een feestje.”

„O leuk”, roep ik enthousiast.
„Eh, ja... dus... jullie hebben

dan misschien wat overlast van
o n s. ”

Lieke Mulder

v© Stuur ook eens een ikje in!
Surf daarvoor naar nrc.nl/ik

© sandra

Zijn kapsel is geen kapsel, maar zomaar haar

© weer

Buiige regen
Vandaag: Er valt buiige regen, met
kans op onweer. Vanmiddag wordt
het vanuit het noordwesten droog.
Bij een stevige wind aan zee, wordt
het zo’n 19 graden.

Vooruitzichten: Zaterdag overwe-
gend droog, in de avond regen. Zon-
dag en maandag een aantal buien.
Maximumtemperaturen veelal tus-
sen 20 en 23 graden. 11
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19

12
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12
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14
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‘I k onderzoek de invloed van het
hoogst onwaarschijnlijke op

ons aller levensloop, en in het bij-
zonder op de mijne”, antwoordt hij
als ik vraag wat hem hier brengt.
Zijn ogen wonen achter dikke bril-
lenglazen, in een heel ander land
dan de rest van zijn asgrauwe ge-
zicht. Zijn overhemd, bruin met
oranje strepen, knelt zijn nek af om-
dat het maximaal is dichtgeknoopt.
Zijn kapsel is geen kapsel maar zo-
maar haar, dat ook uit zijn kin
groeit. Alles aan hem ademt wereld-
vreemde intelligentie.

Tot nu toe verloopt de avond keu-
rig volgens de regels. De toeter
klinkt, men praat met elkaar, na drie
minuten klinkt de toeter weer, wij

dames staan op en schuiven door, de
heren blijven zitten, en allemaal
krabbelen we half in het geniep nog
snel een plus of een min achter het
nummer van onze laatste gespreks-
p a r t n e r.

Iedereen is expat, behalve ik. Ik
ben hier omdat een Zwitserse kennis
wel wilde, maar in haar eentje niet
durfde te komen. Ik durfde best. Op
expats zet ik mijn kaarten liever niet
vanwege de beperkte houdbaar-
heidsdatum, maar ik vind ze wel
grappig. De Zwitserse heeft zich
thuis omgekleed, ik kom recht uit
kantoor. „Kom op”, zeg ik tegen
haar als ze draalt bij de ingang. „We
gaan lol maken.”

Een Indiase bankier blaat over zijn

topbaan, tophuis, tophobby’s. Als ik
zeg dat mijn hobby’s bankzitten en
lezen zijn, betrekt zijn gezicht en
komt het niet meer goed tussen ons.

Een Amerikaanse leraar vindt le-
zen juist cool. Wat lees ik dan zoal?
Zelf leest hij Thoreau, Pound, o en
Hemingway natuurlijk, de grote He-
mingway, wie is er ooit klaar met He-
mingway, telkens weer grijpt hij naar
Hemingway... Gelukkig. De toeter.

Een Italiaanse vertaler laat foto’s
zien. Kijk, zijn nichtje van vier, lief
hè? Wat is hij dol op haar. En hier,
zijn flat in Rome, groot hè? Er zijn
een hééleboel slaapkamers. Ik spied
verveeld het café rond, en daar zit
hij, met die dikke bril, in zijn eentje.
Hij moet overgeslagen zijn. Ik be-

sluit om de volgende ronde bij hem
aan te schuiven.

Hij is Hongaar, blijkt, een IT’e r,
en hij maakt zulke lange werkdagen
dat zijn Nederlandse baas hem bui-
ten zijn weten om voor dit speeddate-
event heeft opgegeven. „Mijn totale
gebrek aan sociaal leven begon hem
zorgen te baren”, zegt hij. We gie-
chelen erom totdat de toeter klinkt.

Hij krijgt een plus.

Sandra Heerma van Voss

Dit is de laatste column van Sandra. Aaf
is maandag terug van vakantie.

v© Lees de columns van Sandra
op nrcnext.nl/sandra

© next question

Wat doen nieuwslezers als
ze niet het nieuws lezen?

Ralf de Jong uit Bussum kijkt re-
gelmatig het ochtendnieuws en
het A ch t u u r j o u r n a a l . Eén nieuwsle-
zer presenteert vaak een aantal
dagen hetzelfde bulletin, daarna
zie je die persoon dagenlang niet
meer. Wat doen ze dan eigenlijk?

Nieuwslezers werken zes dagen ach-
tereen en hebben daarna een week
vrij, zegt Sacha de Boer (41), die af-
wisselend met Philip Freriks het
Achtuurjournaal presenteert. Die
vrije week gebruikt ze voor haar foto-
grafiebedrijfje. Momenteel werkt ze
aan een fotoboek over Nederlandse
kunstenaars in New York en Ameri-
kaanse kunstenaars die in Amster-
dam werken.

Haar collega bij RTL Nieuws R i ck
Nieman (42) – tevens haar echtgenoot
– presenteert zes dagen achter elkaar
drie keer per dag het nieuws. De
week erna gebruikt hij onder meer
om interviews te doen voor RTL-Z,
een boek te schrijven over manage-
mentgoeroes, en het voorbereiden
van reportages die vanuit Amerika
worden uitgezonden rond de presi-
dentsverkiezingen.

En wat doen nieuwslezers op de
dag dat ze nieuwslezen?

Vanaf een uur of één ’s middags
draaien ze gewoon mee op de redac-
tie, zeggen De Boer en Nieman. Dat
betekent bijvoorbeeld het nieuws bij-

houden, beslissen of een live-gesprek
met een correspondent nuttig is, en
vergaderen over de komende uitzen-
ding. De laatste twee uur voor de uit-
zending is het spitsuur. Nieuws en
reportages komen vaak laat binnen.
Intussen buigen de nieuwslezers zich
over de teksten. Ze controleren of de
teksten taalkundig en inhoudelijk
goed zijn en of het taalgebruik niet
„te ambtelijk” is, aldus De Boer. „De
kijker kan niet even terugspoelen.
Het moet in één keer helder en een-
duidig zijn.”

Ook worden teksten herschreven.
Nieman: „Grote clichés moeten eruit,
en ik kijk of we het nieuws een beetje
kunnen verkopen. Ik hou van het
spelen met taal.” Ook De Boer steekt
tijd in het „boeiender maken” van de
teksten. „Het hoeft geen saaie bruine
boterham te zijn. Bij een bericht over
bezuinigingen bij de KLM zei ik bij-
voorbeeld dat de passagier er geen
nootje minder om hoeft te eten.”

Oscar Vermeer

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl
Eerdere vragen staan op:
nrcnext.nl/nextquestion




