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Zoete Aardappelen

Dirk Vlasblom schreef een lezenswaardig artikel (wetenschapspagina, 22 januari) over de drie verspreidingsroutes van de ZuidAmerikaanse bataat, de zoete aardappel (Ipomoea batatas), te weten
een Polynesische (pre-Columbiaans), een Spaanse en een Portugese route (post-Columbiaans). Verondersteld wordt dat de vroege introductie van de zoete aardappel in
grote delen van Nieuw-Guinea, dat
wil zeggen voordat dit gebied door
Europeanen gekoloniseerd werd,
vanuit de Molukken plaatshad.
Daardoor zou dit een onderdeel
zijn van de Portugese route. Het is
echter waarschijnlijker dat de introductie op Nieuw-Guinea ook
het resultaat was van de Spaanse
route over de Stille Oceaan van
Mexico naar de Filippijnen. De
Portugese route ging helemaal
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Kraak, smaak en smurrie

A
Lichtende
nachtwolken

Lichtende nachtwolken kun je in
de zomer ook zien in Enschede of
Drenthe, maar deze exemplaren
werden vastgelegd vanuit een ander perspectief: vanuit het internationale ruimtestation waar
één van de astronauten ze op 5 januari op de foto zette.
Niemand weet precies hoe er wa-

terdamp belandt in de mesopauze, die hoog boven de stratosfeer
ligt, op 76 tot 85 kilometer boven
het aardoppervlak. En: klit die
waterdamp als vanzelf tot fijne
dampdruppeltjes? Of verzamelt
zich waterdamp op stof dat meteorieten hier misschien hebben
achtergelaten?

Zeker is dat de dampdruppeltjes
meteen bevriezen, want in de
mesopauze is het koud, vooral in
de zomer: tot wel 130 graad Celsius onder nul. En het vereist speciale omstandigheden om de ijle
slierten van ijskristalletjes zichtbaar te maken voor mensenogen.
De zon moet zo diep achter de

horizon zijn gezakt dat luchtlagen onder de mesopauze in de
schaduw liggen. Tegelijk moeten
van achter de horizon de zonnestralen nog net de mesopauze belichten, tussen 50 en 70 graden
zuider- en noorderbreedte, en
hier boven Frans Polynesië.
Margriet van der Heijden

BOEKEN

Ieder kind wil graag een level hoger komen
Martine Delfos
In 80 dagen de
virtuele wereld rond. SWP
135 blz, €17,90

W

elke ouders weten goed welke computergames hun kinderen spelen? En vooral: wat er zo
leuk aan is? Zelf spelen ze ze niet.
En als ouders al eens met hun kinderen over games praten, is de toon
zelden positief, Het meest nog
wordt er over gesproken als het
kind moet stoppen met gamen. Dan
gaat het over verslaving, regels, en
‘altijd maar die computer’. “Dat is
niet prettig om naar te luisteren”, is
de droge constatering van psycholoog Martine Delfos, “en dat vergeten kinderen al weer snel.”
Spellen zijn leuk, de virtuele wereld is geweldig en een gewoon on-

derdeel van het leven geworden.
Kinderen krijgen controle over een
machtig medium en beleven er geweldige avonturen. Dat is de toon
van het optimistische boek dat de
veelzijdige psycholoog Delfos
schreef over kinderen en de computerwereld.
Maar Delfos stelt óók indringende vragen: waarom laten we onze
kinderen er rondhangen zonder dat
we weten wat ze eigenlijk doen? Dat
is geen opvoeding. En kinderen willen er zó graag over praten. Delfos
zette onder meer een project op om
leerlingen (basisschool en voortgezet onderwijs) te laten praten met
‘bewustmakers’: getrainde studenten. Ze werden met open armen
ontvangen door de leerlingen. “Ze
brachten hun plezier over op elkaar,
maar bespraken ook, soms erg pijnlijke, problemen”, zoals over een
man die verschillende leerlingen
uit de kleren had proberen te praten. Het beste praatten de leerlingen zonder leraar: ze wilden niet
veroordeeld worden.

Zoals we van Delfos gewend zijn,
staat het boek vol met scherpe observaties en hilarische anekdotes.
Zoals die van de baby die met haar
vingertje haar spiegeltje naar het
volgende scherm wil vegen, zoals ze
met haar iPad gewend is. Of – minder hilarisch – van de vierjarige die
tot verbijstering van iedereen in een
vreemd huis binnendringt en daar
alles kort en klein slaat. “Om een level hoger te komen”, was zijn verklaring. En hij had alleen maar
méégekeken met games.
“Tijdens het opgroeien ontwikkelen sich scripts”, schrijft Delfos
daarover: “gedragsschema’s die
voorschrijven hoe we ons in bepaalde gebeurtenissen moeten gedragen”. En bij te veel virtuele wereld
loopt het daarmee fout. Het is de
taak van ouders en leraren om kinderen daarvoor te behoeden, eigenlijk gewoon door hun gezond verstand te gebruiken. Ze lijken o zo
handig. Maar het blijven kinderen.
Delfos sniert naar het onderwijs
dat kinderen daar nu alles ‘zelf mo-

gen opzoeken’, maar dat er amper
aandacht is voor verwerking van die
informatie. “Men laat veel aan de
jeugdigen zelf over, omdat die in
het algemeen bedrevener zijn in de
nieuwe media dan de volwassenen.”
En kennis alleen is echt niet genoeg, hamert Delfos er bij haar lezers in. Kennis moet óók verwerkt
worden met ervaring en emotie, anders ontstaat er geen gevoel voor
context en verhoudingen. Buitenspelen is daarvoor vaak belangrijker. Uit onderzoek blijkt dat computers op school in ieder geval niet
hebben geleid tot een duurzamer
onthouden van wat geleerd is.
In het begin van het boek geeft
Delfos een belangrijke schets van de
verschillende ontwikkelingsfases
van een kind en de rol die het ‘virtuele milieu’ daarbij kan spelen. In de
vroegste fasen zijn computers maar
beperkt van nut, omdat kinderen
tussen 0 en 2,5 vooral bezig zijn
zichzelf te ontdekken. Dan heb je
niks aan beeldschermen - die zijn

alleen handig voor ouders die hun
kinderen rustig willen houden.
Tussen 2,5 en 4 zou het virtuele milieu zelfs een minimale rol moeten
spelen, vindt Delfos. Omdat het ‘bij
uitstek entertainment zonder eigen
inspanning” is, en dat kan op deze
leeftijd tot ‘almachtgevoelens’ leiden. Pas in de vierde fase (4-8) wordt
het virtuele milieu belangrijk, omdat de kinderen dan vragen over de
wereld gaan stellen. De pc is dan
een enorme winst ten opzichte van
de oude encyclopedieën. En zo verder, alle fases langs. In de laatste fase (16-18) biedt de computer vaak
een veilige experimenteerplek voor
seksualiteit en relaties, maar de
snelheid is vaak te hoog.
Conclusie: uiteindelijk is het virtuele milieu nooit te vergelijken
met de werkelijkheid als basis van
het leven. En het zegt iets over de
huidige toestand dat het niet eens
absurd is om dat maar weer eens
hardop te zeggen.

Hendrik Spiering

ppelmoes kraakt als
sneeuw. Loop door vers
gevallen sneeuw en voel
het kraken onder de zolen. Eet dan een potje supermarktappelmoes leeg en voel het
knerpen in de mond. Het zou een
heel particuliere observatie kunnen
zijn, maar de indruk is: als je sneeuw
bij kamertemperatuur zou kunnen
bewaren en eten, dan zou het ongeveer hetzelfde mondgevoel geven als
appelmoes. Bovendien ziet bedervende sneeuw, zoals afgelopen week
rond het AW-lab volop te vinden was,
eruit als geschifte appelmoes: een
wat stugge brij met vieze plasjes erin. Maar dan grijs in plaats van geel.
Voor de duidelijkheid: de associatie werd niet veroorzaakt door de
grappig bedoelde waarschuwing
‘geen gele sneeuw eten’. Appelmoes
en sneeuw lijken op een bepaalde
manier hetzelfde soort spulletje.
Maar op wat voor manier en wat
voor soort spulletje? Probeer zo’n
vage vraag maar eens wetenschappelijk te krijgen. En wordt er trouwens
alleen van AW-wege zo over gedacht
of zijn er meer mensen die enige
overeenkomst hebben opgemerkt?
Google biedt niet zo snel uitkomst en de honderden in de loop
der jaren gepubliceerde wetenschappelijke artikelen waarin appelmoes voorkomt – althans applesauce,
wat bijna net zo vies klinkt als gele
sneeuw – leveren ook niet de gehoopte vergelijking op. In de paar
handjes vol artikelen die zowel applesauce als snow bevatten, blijkt
meestal dat in een appelmoesartikel
wordt verwezen naar een onderzoeker die Snow heet.
Op zo’n moment zit er voor de
amateuronderzoeker niets anders
op dan experts te bellen – opvallend
opgewekte experts overigens, zeer
tot meedenken bereid. Om te beginnen Eugène Schijvens, gepensioneerd appelmoesonderzoeker, althans levensmiddelentechnoloog
van de universiteit van Wageningen
(momenteel in diezelfde stad werkzaam als senior voedselonderzoeker
bij Top-B.V.). In 1998 – toen appelmoes een belangrijker product was
dan nu, aldus Schijvens – was hij
eerste auteur van een artikel over appelmoes in Journal of Texture Studies
waarvan de eerste zin nog onlangs,
in 2009, integraal instemmend door

Franse collega’s werd geciteerd:
‘Een van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van appelmoes is zijn
consistentie, vooral als het gaat om
de aanblik van het product op het
bord en het mondgevoel tijdens consumptie.’
Schijvens laat weten dat de overeenkomst tussen appelmoes en
sneeuw voor hem geheel nieuw is,
maar niet ondenkbaar – al hangt het
wel van de toestand van de sneeuw
af en dus van de temperatuur. Appelmoes is een suspensie van appeldeeltjes in sap. Enigszins drabberige
sneeuw is een suspensie van ijskristallen in gesmolten sneeuw. De appeldeeltjes in een fijne moes zijn in
de orde van grootte van een kwart
tot een hele millimeter.
En zijn ijskristallen even groot?
Dat weet Schijvens niet, maar fysicus Kenneth Libbrecht wel, sneeuwvlokkenkweker en -onderzoeker aan
Caltech, Pasadena. Jaren geleden begon hij te onderzoeken hoe kristal-

Schijvens laat weten dat
de overeenkomst tussen
appelmoes en sneeuw
voor hem geheel nieuw is
– maar niet ondenkbaar
len groeien. Nadat hij zich op ijskristallen had gestort, kristalliseerde zijn onderzoek zich deels tot een
website vol foto’s van en zelfgeschreven boeken over sneeuwvlokken, inclusief informatie over hoe je
ze zelf kunt maken, fotograferen en
in categorieën indelen. En inderdaad, zegt Libbrecht, ijskristallen in
sneeuw zijn gemiddeld een millimeter of iets minder – vergelijkbaar
met appeldeeltjes in appelmoes dus.
En hij vindt appelmoes en sneeuw
beide wel op slush lijken, dat drinkbare schaafijs.
Terug naar Schijvens. Want die
had nog een observatie over appelmoes: schep het op een bord en het
vormt een bergje, het vloeit niet uit
tot een dunne laag. En sneeuwdrab
gedraagt zich ook ongeveer zo. Het
zijn beide niet-Newtonse smurries,
non-Newtonian fluids. Zetmeelpap is
het bekendste voorbeeld van zo’n
non-Newtonian fluid, ‘oobleck’ heet

het ook wel. Meng maizena met water tot een papje en je kunt daar met
een hamer op slaan: die komt dan
amper door het oppervlak heen, dat
plots voelt als vaste stof. Toch kun je
de substantie makkelijk uitgieten,
dan lijkt het weer een vloeistof. Wie
het niet gelooft, moet het thuis proberen. Of op YouTube kijken, waar
mensen zelfs (stampend) over
zwembaden vol oobleck rennen terwijl anderen erin rondwaden.
Maar gedraagt appelmoes zich
hetzelfde? Ooit sloeg in het AW-lab
weleens een uiterst jonge proefpersoon met vlakke hand in een bakje
appelmoes en die appelmoes werd
niet bepaald keihard (althans niet
direct in het bakje, wel later op de
muur). Nee, zegt Schijvens, er zijn
dan ook verschillende soorten nonNewtonian fluids. Appelmoes gedraagt zich ‘in rust’ als vaste stof;
pas als je er met een lepel kracht op
uitoefent, gaat het vloeien. In feite
het tegenovergestelde gedrag van
oobleck.
En zijn dat dan dé twee soorten
non-Newtons gedrag – vloeibaarder
worden in reactie op een uitgeoefende kracht of juist vaster worden?
Daar weet de Leidse fysicus Martin
van Hecke alles van. Hij schreef afgelopen juli een enthousiast commentaar in Nature bij een artikel van twee
Amerikaanse natuurkundigen die
hadden aangetoond dat onder elke
klap die je op oobleck geeft, de vloeistof zich tijdelijk tot een kolommetje vaste stof samenpakt. Nee,
zegt hij, dit zijn wel de belangrijkste
twee verschijningsvormen, maar je
kunt je ook nog andere vragen stellen. Bij welke kracht stroomt een
smurrie makkelijker en moeilijker,
bijvoorbeeld. En op heel grote tijdschalen is het onderscheid tussen
vaste stof en vloeistof trouwens niet
meer zo duidelijk – dan kan zelfs
steen ‘stromen’.
Hoe dan ook, de sneeuwsmurrie
die nu op straat ligt, die vindt hij inderdaad wel wat op appelmoes lijken. Het zou hem niet verbazen als
het dezelfde eigenschap heeft als
non-Newtonse klassiekers als ketchup en yoghurt: schud of roer en ze
vloeien makkelijker uit. Appelmoes:
idem. Al heeft nog nooit een student
appelmoes of sneeuw meegenomen
naar Van Heckes jaarlijkse smurriepracticum. Dat wordt weleens tijd.

over de Atlantische en de Indische
Oceaan en was daardoor in etappes
verdeeld. Het kostte jaren om zo in
de Molukken te geraken. In dit kader is het veel betekenend dat de
geleerde VOC-dienaar Georgius
Everhardus Rumphius opmerkte
dat de zoete aardappel in zeventiende-eeuws Ambon ‘ubi kastela’
werd genoemd, dat wil zeggen
‘Kastiliaanse knol’. Bovendien waren de Portugezen in de vroegmoderne tijd niet de enige Iberiërs in
de Molukken. Ook de Spanjaarden
hebben zich daar gemanifesteerd.
Gerrit Knaap
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis,
Den Haag

Zeldzame ziekten

In reactie op het artikel De markt
van 7.000 zeldzame ziekten (wetenschapsbijlage, 18/19 januari) het
volgende. Het bedrijf Prosensa
werkt aan een medicijn dat bij Duchenne-patiënten de fout in het
DNA die de oorzaak is van hun
ziekte, gedeeltelijk opheft. Er gaan
enorme kosten mee gepaard, wat
de prijs van het geneesmiddel extreem hoog maakt. De te dure medische zorg ligt volgens Termeer
niet aan te dure medicijnen, maar
aan de hoeveelheid zorg die gegeven wordt die mensen niet geneest, maar die handjes vasthoudt
en mensen aan het werk houdt. Hij
pleit voor minder zorg en meer genezing. In dat geval zou hij zich op
de hoogte kunnen stellen van andere genezingsmethoden en zich

in geweten af kunnen vragen of de
biotechnologische benadering wel
de meest juiste is. Genen worden
gezien als veroorzakers van allerlei
ziektes. Genen zouden ziektes bepalen. Dit genetisch determinisme
roept slachtofferhouding op. Iemand kan zijn ziekte toeschrijven
aan zijn/haar DNA en hoeft dan
niet meer de verantwoordelijkheid

te nemen voor zijn/haar leven. Het
is evenwel niet het DNA zelf die de
genactiviteit beheerst, maar de
voortdurende veranderende omgeving, die van invloed is op ons
DNA. Signalen uit de omgeving
leiden tot genexpressie in de cel.
Lichaamscellen kunnen in antwoord op signalen uit de omgeving hun DNA muteren om nieuwe genen te creëren. Mutaties, veranderingen in het DNA, die ziektes veroorzaken, ontstaan dus niet
zomaar toevallig, maar zijn een reactie op een signaal uit de omgeving. Iemand die constant stress
ervaart heeft een verhoogde kans
een ziekte te ontwikkelen. Omgekeerd kan een verandering van
perceptie leiden tot spontane genezing. Omdat wij met onze psyche in staat zijn ons DNA gericht te
muteren, dus ook de fout in het
DNA op te heffen die de oorzaak is
van de ziekte, is het herstellen van
het verloren psychische evenwicht
dat de fout in het DNA heeft veroorzaakt, de meest efficiënte manier om iemand te genezen.
Claudia Valk
Zoetermeer

Methylkwik

In Europeanen dommer door vervuilde
vis (wetenschapsbijlage, 12/13 januari) bespreekt Marcel aan de
Brugh een artikel over regionale
verschillen in blootstelling aan
methylkwik door visconsumptie.
In dit artikel wordt tevens het effect berekend van een te hoge
blootstelling op het IQ en de hieraan gerelateerde negatieve economische impact. Uit de studie blijkt
dat m.n. inwoners van landen die
aan zee grenzen het hoogste risico
lopen en dat dit waarschijnlijk
komt door vervuilde visconsumptie. Nergens in het artikel worden
uitspraken gedaan over domheid
in landen met hoger risico en de titel is alleen daarom al misplaatst.
In de wetenschap bijlage zou je anders verwachten!
Dr F.M.F. van Dissel-Emiliani
Amsterdam

Reacties op de inhoud van dit bijvoegsel (liever niet langer dan 400 woorden) gaarne binnen
veertien dagen naar wetenschap@nrc.nl. Wij ontvangen meestal meer brieven dan we kunnen
plaatsen. Tips over fraude kunt u sturen naar wetenschapsfraude@nrc.nl.
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