
| S E R I E  | Voor onderhoudende expe-
rimenten heb je niet per se een groot 
laboratorium nodig. Wil je aantonen dat 
water eerder kookt bij lager luchtdruk? 
Dan hoef je niet de Mont Blanc op. Je 
stofzuiger demonteren kan ook.

Door ERNST ARBOUW

In het Teylers Museum in Haarlem 
ligt een curieus stukje rots. Het top-
je van de Mont Blanc, in 1787 van de 
berg gehakt door de Zwitserse geo-
loog Horace Benedict de Saussure, 
aldus de beschrijving. 

Onzin natuurlijk – dat weten ze in 
het Teylers zelf ook wel. Op de top 
van de Mont Blanc ligt een dertig 
meter dik pak sneeuw en ijs en dat 
maakt het kwalijk stenen rapen. De 
Saussure heeft gewoon ergens een 
steen opgeraapt en die voor goed 
geld aan het Teylers verpatst.

De Zwitserse geoloog beklom de 
Mont Blanc uit wetenschappelijke 
belangstelling. Op de top deed hij 
verschillende metingen, onder meer 
met een barometer om zo de hoog-
te te kunnen bepalen. De luchtdruk 
is namelijk en (niet heel precieze) 
maat voor de hoogte: naarmate je 
stijgt, daalt de druk.

Voor het meten van de luchtdruk 
heb je niet per se een barometer no-
dig, het kan ook met een pannetje 
kokend water. Bij lage druk kookt 
water namelijk eerder. In een ge-
middeld wintersportdorpje kookt 
theewater al bij ongeveer 95ºC. Op 
de top van de Mount Everest (8848 
meter) ligt het kookpunt rond de 70 
graden. 

Officieel daalt het kookpunt vol-
gens de zogeheten Vergelijking 
van Antoinne: log P = A – B/(T+C), 
maar het bereik dat voor berg-
beklimmers interessant is, kun 
je net zo goed beschrijven met  
T = 100 – (h * 0,0033): iedere me-
ter daalt het kookpunt met 0,0033 
graden.

Om water bij lage druk te laten ko-
ken hoef je niet de Mont Blanc op. 
Het kan ook met een doorzichti-
ge beschuitbus, een stofzuiger met 
een paar oude hulpstukken en een 
theezeef. Zaag om te beginnen het 

uiteinde van een van de stofzuiger-
hulpstukken. Zet het afgezaagde 
eind op de deksel van de beschuit-
bus en trek er met potlood een cir-
keltje omheen. Let wel op dat je 
het afgezaagde einde op de bus zet 
en niet het uiteinde waar straks de 
stofzuiger in moet; stofzuigerhulp-
stukken kunnen bijna onzichtbaar 
taps toelopen. Als je het verkeerd 
doet, heb je strak een lek. 

Boor een gaatje binnen de pot-
loodcirkel, haal daar een figuur-
zaag door en zaag – met voldoende 
marge aan de binnenkant – een cir-
keltje uit. Daarna is het een kwes-
tie van heel voorzichtig passen en 
meten en bijschuren totdat het plas-
tic-buisje-dat-ooit-een-hulpstuk-
was min of meer klemvast in het 
gat past. Smeer om lekkage tegen 
te gaan langs de aansluiting tus-
sen de deksel en het p.b.d.o.e.h.w. 

(binnen- en buitenkant!) een roy-
ale hoeveelheid kunststoflijm. Om 
te voorkomen dat de inhoud van je 
lagedrukbus in de stofzuiger ver-
dwijnt, kun je het zeefje van een 
theezeefje tegen de opening van de 
buis lijmen. 

De rest is eenvoudig: kook een 
glas water, zet dat in de bus, deksel 
erop, stofzuiger aan en kijk of het 
weer gaat koken. Ja dus.

De Saussure was de initiatiefnemer 
voor de eerstbeklimming van de 
berg, een jaar voor zijn eigen tocht. 
Die eerste beklimming is door  Aad 
den Doolaard geromantiseerd in De 
Grote Verwildering. 

Den Doolaard, zelf een fanatie-
ke bergbeklimmer, raakte geïnspi-
reerd toen hij in het voorjaar van 
1930 als sjouwer werkte voor de 
film Stürme über dem Montblanc. 

Over zijn belevenissen op de berg 
schreef hij datzelfde jaar Van came-
ra, ski en propeller. Daarin beschrijft 
hij een toevallige ontmoeting met 
Leni, de beeldschone hoofdrol-
speelster: “‘Wat een schat!’, zei ik 
midden op straat, de hoofdstraat 
van het schone dorp Chamonix. Ze 
draaide zich om, ze was het wel de-
gelijk: Leni [...] Meteen zag ik dat ze 
ogen had die glansden als een Wad-
denzee vlak na zonsondergang.”

Diezelfde Leni werd later be-
roemd als cineaste. Zo maakte ze 
documentaires over de Olympische 
Spelen in Berlijn en de nazi-partij-
dagen in Neurenberg. Ja, die Leni 
inderdaad.

Zie voor de filmpjes uit deze 
rubriek en een disclaimer: www.
universiteitskrant.nl/boem 
Reacties of tips naar boem@rug.nl

Water koken in een stofzuiger 

Cogi to  ergo  B OE M In samenwerking met Science LinX (Wiskunde & Natuurwetenschappen)

Door RENÉ FRANSEN

Het is er nu niet het seizoen voor, maar ie-
dere tuinierder weet, dat je in de volle zon 
niet moet sproeien. De druppels werken 
als vergrootglas en verbranden het blad. 
Maar klopt dat wel? 

Het beantwoorden van die vraag zou 
iets voor de Mythbusters van Discovery 
Channel kunnen zijn. Maar die hebben 
het laten liggen, dus stortten Ervi Hor-
vat en zijn Hongaarse collega’s zich er op, 
met steun van de Alexander von Humboldt 
Foundation en het Max Planck Institute for 
Meteorology. De resultaten staan sinds vo-
rige week in het tijdschrift New Phytolo-
gist (gratis te raadplegen via de website 
elektronische tijdschriften van de UB).

Waterdruppels dus. Die kunnen lens-
vormig zijn, maar de wetenschappers ont-
dekten dat het brandpunt meestal niet op 
het blad ligt. Op de meeste bladeren gaat 

de waterdruppel breeduit liggen. Dat ver-
lengt niet alleen de brandpuntsafstand tot 
voorbij het bladoppervlak, het zorgt ook 
voor koeling. 

Alleen wanneer er stoppelige, wateraf-
stotende haartjes op het blad zitten, zo-
als bij de drijfplant Salvinia natans, vormt 
zich een tamelijk ronde druppel en kan 
het blad net in het brandpunt liggen. Dan 
is er dus kans op schade. 

Dit ook zou kunnen gelden voor harige 
menselijke ledematen, al moeten die ha-
ren dan wel kort zijn, zou je zeggen. Een 
driedaagse stoppelbaard met waterafsto-
tende crème misschien. En dan moet de 
baarddrager ook nog plat liggen én met 
de zon meedraaien, zodat de temperatuur 
steeds op dezelfde plek verhoogd wordt. 

Een onvoorstelbaar scenario, net als de 
uitsmijter van het artikel, waarin de Hon-
garen zich afvragen of een waterdruppel 
een bosbrand kan veroorzaken. Je ziet het 

voor je: droog bos, zon, druppel water, ca-
tastrofe. 

In keurige wetenschappelijke taal wordt 
dit scenario gewogen. Druppels komen 
meestal van regen en regen maakt dor 
gras nat. En als het een enkele druppel is 
– van een drinkende zonnebadende man 
met een stoppelbaard, wellicht? – is de 
temperatuur zo hoog dat de druppel ver-
dampt is voordat het bos vlam vat.

Jammer. Bij Mythbusters doen ze in zo’n 
geval hun best toch nog iets spectaculairs 
te regelen. Een brandglas maken van wa-
ter in een plastic zakje of zo. Maar dat is 
niet serieus genoeg voor New Phytologist. 
Derhalve: “Thus, claims of fires induced by 
sunlit water drops on vegetation should also 
be treated with a grain of salt.”

In deze rubriek presenteert de UK opval-
lend, schokkend of lachwekkend nieuws uit 
de wereld van de wetenschap.  

auw!  Brandende waterdruppels

Multitasken

| K E N N I S C A F É  | Kan je tegelijkertijd koken 
en telefoneren? Studeren en msn’en? 
Telefoneren en autorijden? Multitasken 
kan je een beetje leren, zegt RUG-on-
derzoeker Niels Taatgen. Volgende week 
donderdag is hij een van de drie experts 
op dit terrein in het Kenniscafé.

Door RENÉ FRANSEN

“Wandelen en fluiten is eigenlijk 
ook multitasken”, zegt Niels Taat-
gen, hoogleraar kunstmatige in-
telligentie en cognitieve modelling 
aan de RUG. “En als de telefoon gaat 
terwijl je een artikel zit te schrijven, 
is dat ook multitasken.” Je moet op 
dat moment schakelen tussen twee 
taken en dat is precies wat we doen 
bij multitasken. Wie multitaskt 
doet niet écht twee dingen tegelijk, 
maar wisselt ze af. 

“Het is iets dat onze hersenen ge-
woon kunnen”, legt Taatgen uit. 
“Het probleem is, de losse taken te 
bewaken. Moet je meteen reageren 
als de telefoon gaat, of kan je een 
paar seconden nemen om het docu-
ment waaraan je werkt op te slaan?” 
Mensen die beter in staat zijn hun 
denkprocessen te beheersen, zich 
niet te veel laten afleiden, kunnen 
beter multitasken. Ze schakelen 
soepeler, zonder de draad van de af-
zonderlijke taken kwijt te raken.

Bellen en autorijden gaan meestal 
goed samen, maar soms niet. “Het 
grote probleem is niet het vasthou-
den van de telefoon, het is cognitief. 
Een gesprek kan afleiden waardoor 
je fouten gaat maken.” Handsfree 
bellen is daarmee niet echt veiliger 
dan bellen met een mobieltje aan 
het oor. Behalve dan dat je in dat 
laatste geval maar één hand aan het 
stuur hebt. “Maar mensen anticipe-
ren vaak goed op hun verminder-
de reactievermogen. Wie belt, gaat 
langzamer rijden. Oudere mensen 
doen dat ook.”

Bellen is vooral gevaarlijk, wan-
neer de verkeerssituatie plotseling 
complexer wordt. “Als je met een 
passagier praat, ziet die dat ook en 
stopt het gesprek vanzelf. Je zou 
een conventie moeten hebben om 
dat in een telefoongesprek in de au-
to ook aan te geven.” Een soort ‘nu-
moet-ik-even-op-het-verkeer-let-
ten-knop’. 

Multitasken gaat beter, naarmate 
iemand de afzonderlijke taken beter 
beheerst. Een beginnende bestuur-
der heeft alle aandacht nodig voor 
het rijden, bij gevorderden gaat gas 
geven, schakelen en sturen bijna au-
tomatisch. Zodat er ruimte is voor 
een gesprek. “Als je beter getraind 
bent, kan je er meer naast doen.”

Donderdag 21 januari leidt Bart 
van de Laar in het Kenniscafé het 
gesprek over multitasken. Gasten 
zijn, naast Niels Taatgen, de RUG-
hoogleraren Paul van Geert (ont-
wikkelingspsychologie) en Wiebo 
Brouwer (verkeersgeneeskunde en 
verkeersneuropsychologie). 
Het Kenniscafé is een activiteit van 
Studium Generale, met steun van de 
Universiteitskrant en ScienceLinx, 
in de kelder van het Newscafé, van 
17.00 tot 18.30. Toegang is vrij. 
www.kennisdebat.nl

Illustratie Ernst Arbouw
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