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I
nhet Spel vandeGoudenEeuw
kruipenspelers indehuidvan
HansThijs, eenkoopmandiezijn
fortuinvergaarde inhet 17de -

eeuwseAmsterdam.Degame isgratis
tedownloadenvoor iPhonesen iPads.
Volgenseenvandebedenkers van

het spel – economischhistoricusOs-
carGelderblomvandeUniversiteit
Utrecht –biedtdegameeenrealisti-
scheweergavevandegeschiedenis.
Zozijnde financiële transactiesdie
spelersuitvoerengebaseerdopde
kasboekenvandeechteHansThijs.
Ookdeprijsontwikkelingenvolgen
de 17deeeuwsemarkten.

Voor wie is dit spel bedoeld?

‘Voor iedereenmeteen interesse in
geschiedenis eneconomie, of jenu
zestienof zestigbent.Het spel is ver-
makelijk,maarheeftookeenserieuze
kant.Het isgeenAngryBirdsof Pac-
Man. Je zult je echtevenvijfminuten
moetenverdiepen indespelregels-
vande 17de-eeuwsehandelomhet tot
eengoedeinde tebrengen.’

De Amsterdamse koopman Hans
Thijs staat model voor de game.
Wat was hij voor iemand?

‘Eenhandelaarzoalserwelmeerrond-
liepenindeGoudenEeuw.Hijmoest
elkedagkeuzesmakendiehemrijker
of armerkondenmaken.Kies jevoor
eenveiligebulkinvesteringmeteen
laagrendement,doorbijvoorbeeld
eenpartijgraanof haringopteko-
pen?Of kies jevooreenluxe-investe-
ringinleerofwollenlakens?Daarkun
jeeenhoogrendementophalen,maar
jeweet ’tpasoverzevenmaanden. In
dietijdkanerveelmisgaanenmoet je

renteover je leningbetalen.WatHans
Thijsextrabijzondermaakt, isdathij
alseenvandeeerstekoopliedenaan-
delenaanboodalsonderpandvoor
eenleningincontanten.Daar ishijerg
rijkmeegeworden.’

In de Gouden Eeuw was het
sowieso makkelijk geld
verdienen, toch?

‘Datdenkenmensenvaak,maarook
toengingenondernemers regelma-
tig failliet. Zoduurdehet jarenvoor-
dat investeringen indeVOCzichgin-
genuitbetalen,dushet instapmo-
ment indieaandelenwasbepalend .
Ookkonerzomaareenoogstmisluk-
kenof eenschipvergaan: als jedan
niet voldoendereserve inkashebt,
krijg jegroteproblemenmet je credi-
teuren, zoalsookdespelers vande
gamezullenondervinden.’

Wat is een goede high score?

‘HansThijsbeëindigdezijncarrière
meteennettovermogenvan62.000
gulden,watnaarhuidigemaatstaven
neerkomtopruim900.000euro.Hij
verdiendehetgrootstedeel vandat
geld indeperiodewaarinookde
gamezichafspeelt: 1594-1611. Spelers
diemeerdandie62.000guldenvan
HansThijs vergaren,hebbendeeco-
nomievandeGoudenEeuwuitste-
kendbegrepen.’
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Ugly sisters: waarom we niet op een naam kunnen komen

I
kzie zijnhoofdvoormeen ikweetdat
hij Paulheet,maar ikkannietopzijn
achternaamkomen,hoezeer ikookmijn
bestdoe.Deenigediemetebinnen

schiet is Paul Schnabel.Maardiebedoel ik
niet, al lijkthij erwel eenbeetjeop.Het lijkt
alsofdeenePaulvoordeandere schuift,
waardoor ikhemnietkanvinden. Enhoe
meer ikzoek,hoeverder ikvanhuis raak.
Nee,ooknietPaulAusterofPauldeLeeuw.
Watellendig isdit. Ikgeefhetop.
Ugly sisters, noemdedeBritsepsycholoog

JamesReasondezeopdringerigewoorden
diehetwoordblokkerendat je zoekt.Met
eenknipoognaardezustersvanAssepoes-
teruithet sprookjevanGrimm,diebijde
prins indegratiewildenkomendoor te
doenalsof zijhet schoentjehaddenverlo-
ren.Ugly sisters zijneenspecialevormvan
hetpuntje-van-de tong-fenomeen: je zoekt
eennaamofeenwoord,maar jekunternet
nietopkomen.De lelijke zusjes zijnniet zo-
zeereendenkfoutalswel eenverbindings-
foutjevanhetgeheugen.Zezorgenerpara-

doxaalgenoegvoordathet langerduurt
voordat jehetgezochtewoordvindt.Door-
dat ikmijnaandachtopPaul Schnabelblijf
richten,blijftdenaamvandePauldie ik
zoekgeblokkeerd.
Ugly sistersdringenzichvooralopbijna-

men,omdathetgeheugendaarvoornau-
welijksaanknopingspuntenheeft. Inde
westerse cultuurverwijzennamenniet
naarkenmerkenofeigenschappenvaneen
persoon.Maardeopdringerigezussen la-
tenzichookgeldenbijwoordendieopel-
kaar lijkenofhetzelfdeklinken.Zovertelde
geheugenpsycholoogDouweDraaismame
dathijnietophetwoordkonkomenvoor
een ‘tijdelijkalgemeenverbod’, omdathet
woord ‘mortuarium’zichaanhemop-
drong. ‘Ik stelmedeugly sisteraltijd con-
creetvoor’, aldusDraaisma. ‘Jebelt aanen
wiedoeteropen... ?’
Meestal verdwijnteenugly sisterwan-

neer jeergeenaandachtaanbesteedten
springthetwoorddat je zoektnaenige tijd
spontaan in jeherinnering.Maar somsook

niet.Hoe frustrerendenpijnlijk zo’nge-
heugenblokkadekanzijn,beschrijftde
AmerikaansepsycholoogDaniel Schacter
levendig in TheSevens SinsofMemory.Het
helpt, schrijfthij, ominzo’ngevalhetalfa-
betaf te lopenentezoekennaardeeerste
letter.Daarheb jemeeraandanaanextra
informatieoverdepersoon, zoals zijnbe-
roepofhet feitdathij aldanniet eenbril

draagt. Enals jedeeerste letteralweet,
denkdanaansituatieswaarin jedieper-
sooneerderhebtgezien.Ditkannetde trig-
ger zijnomhetgeblokkeerdewoordtevin-
den.

Wieeennaamzekerwilonthouden,kan
betervooraf eenezelsbruggetjebedenken.
Jekuntbijvoorbeeldvisualiserenwaaraan
denaamje letterlijkdoetdenken.Zostel ik
mebijdePvdA-voorzittereenmanvoordie
spekverkoopt.Maar jekuntookdeklank
vanhetwoordalshulpjegebruiken:bij-
voorbeeld, Jansen,dansen,Bakker,wakker,
Leeuw, sneeuw.

MijnPaul isnogsteedsnietopgedoken.
Maarals ikdeugly sistersnegeer,meldthij
zichvast eenkeer.

Dit is de 21ste aflevering van een 26-delige serie
over denkfouten.
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De Argumentenfabriek Denkacademie.
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Nanodeeltjes
remmengroei
regenwormen
Van onze verslaggever
Rene Didde

amsterdamVoorheteerstzijnin
eenNederlandsproefschrifteffec-
tenbeschrevenvannanodeeltjes
inregenwormen.Zowelveel toege-
pastekoolstofnanodeeltjes (C60,
beterbekendalsbuckybalof fulle-
renen)alszilverhoudendenano-
deeltjes (AgNP)verstoren degroei
envoortplantingvandepieren.

Zeblijkenook sneller dannormaal het
loodje te leggen na blootstelling aan
de minuscule deeltjes. Ook beschadi-
gen ze huidweefsel en de darmwand,
wat vaak gepaard gaat met de aantas-
ting van de onderliggende spieren in
de pieren. Dit blijkt uit onderzoek dat
Merel van der Ploeg uitvoerde bij on-
derzoeksinstituut Alterra. Vandaag
promoveert zij aan Wageningen Uni-
versiteit enResearchcentrum(WUR).
Nanodeeltjes hebben een grootte

van één miljoenste tot één tiendui-
zendste millimeter en worden steeds
meer toegepast inmedicijnen, cosme-
tica, textiel, transport en computers.
Ze kunnen daardoor tijdens de pro-
ductie, tijdens het gebruik door slij-
tage en na afdanking als afval
vrijkomen in het milieu. Zo komen in
rubber toegepastenanodeeltjes vrij bij
remmende auto’s en spoelen in
douchegelendeodorantverwerktena-
nodeeltjes (scrubbers)weginhetriool.
De reactiviteit en persistentie van de

nanodeeltjes vormen een reden tot
zorg, maar de gevaren ervan zijn niet
goed bekend, aldus Van der Ploeg. Ze
vulde pottenmet grond, voegdenano-
deeltjes toe en stopte er regenwormen
in en vergeleek de effectenmet die bij
pieren in schonegrond.
De meetmethode van de nanodeel-

tjes toondede stoffen indepieren aan.
Het complexe onderzoek staat nog in

de kinderschoenen. ‘Analyse van con-
ventionele chemische stoffen in het
milieu heeft zich in vijftig jaar ontwik-
keld, maar met nanodeeltjes staan we
na vijf jaar pas aan het begin’, licht co-
promotor Nico van den Brink van Al-
terra toe. Analyse van nanodeeltjes in
zeewater en rivierwater, bijvoorbeeld
bij analyse van de beruchte plastic-
soep, bevindt zich in verder gevorderd
stadium dan de het onderzoek op
land.

Bij de Nederlandse Cosmetica Ver-
eniging (NCV) zal directeur weten-
schappelijk onderzoek Ronald van
Welie de dissertatie voorleggen aan de
werkgroep toxicologie vande cosmeti-
cabranche. ‘Volgens de Europese
REACH-wetgeving moeten we ons
goed vergewissen van de levenscyclus
van onze grondstoffen. We kijken bij-
voorbeeld of de geloosde stoffen wor-
den weggevangen in de water-
zuiveringsinstallatie.’
Hij vraagt zich wel af of de in het

WUR-onderzoek gebruikte hoeveelhe-
den nanodeeltjes representatief zijn
voor de in de bodem voorkomende
proporties. ‘Ik vraag me zelfs af of na-
nodeeltjes uit cosmeticaproducten
wel inaanzienlijkehoeveelheden inde
bodemterechtkomen.’
Dat weet co-promotor Nico van den

Brink ook niet. ‘Ons doel was vooral
het mechanisme van de effecten van
de nanodeeltjes aan te tonen. De weg
ligt nu vrij voor meer uitgebreide ri-
sico-evaluaties.’

Illustratrie uit ‘Gouden Eeuw’.

‘Gamerswanenzicheen
17de-eeuwsekoopman’
Interview
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Utrechtseonderzoekers
lancerenvrijdageen
historischverantwoorde
gameoverhandelaren
indeGoudenEeuw.

Ooktoengingen
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Ook voortplanting verstoord

Onderzoeknaar
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Historicus Oscar Gelderblom, om-
getoverd tot 17de-eeuwse koopman.


