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VOORWOORD VAN DE UITGEVER 

Voor u ligt het nulnummer van het nieuwe tijdschrift 'Voortschrijdende inzichten'.  
Een situatie, iets, iemand wordt gekend, heeft kenmerken, er zijn opinies over en er be-
staan inzichten. Er verandert iets in de wereld, in de omgeving; daardoor verandert de situ-
atie, iets, iemand. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan. De opinies, inzichten blijken ver-
anderd. Bij de vroegere situatie behoren nu 'verouderde inzichten'; bij de nieuwe 'recente 
inzichten'. Dit alles is het gevolg van 'voortschrijdende inzichten'. 
Het gebruik van termen als 'voortschrijdend', 'verouderd' en 'recent' suggereert sterk dat de 
verandering een verbetering, vooruitgang betekent. Het is echter niet altijd duidelijk wat de 
verandering veroorzaakt heeft, waarom een inzicht plots gewijzigd is en waarom het eerde-
re inzicht verouderd is geworden. Kortom: het mechanisme en wat het aandrijft lijkt door 
het taalgebruik duidelijk, maar is dat bij nadere beschouwing allerminst. Het is dus maar de 
vraag of de verandering inderdaad  een verbetering is geweest. Anders gezegd veel inzich-
ten 'verouderen' en worden vervangen door 'recente' zonder dat duidelijk is waarom en 
hoe.  
Daar komt nog iets bij. Op de één of andere manier zijn we als individu heel vaak betrok-
ken bij die voortschrijdende inzichten. Hetzij omdat we ze (moeten) ondergaan, hetzij dat 
we zelf bijdragen aan de voortschrijdende inzichten. Het grote, bijv. maatschappelijke ver-
andering, is zo verbonden met het kleine, het individu. 
Daarom een tijdschrift dat zich richt op ‘voortschrijdende’inzichten met speciale aandacht 
voor 'verouderde' inzichten. In dit tijdschrift wordt onderzocht  welke mechanismen een rol 
hebben gespeeld bij veranderingen en wat de relatie is tussen het grote en het kleine. 

De uitgever 

Abonnementen op ‘Voortschrijdende inzichten’ zijn vooralsnog niet mogelijk. Het tijdschrift 
is in de losse verkoop en direct bij de uitgever verkrijgbaar. Prijzen kunnen per nummer en 
per verkooppunt verschillen. De op de omslag vermelde prijs is een adviesprijs.  
 
Opmerkingen en reacties graag zenden aan de Redactie van 'Voortschrijdende inzichten ', 
p/a Uitgeverij Pandora, Bovencamp 57, 3992 RX Houten. Ook suggesties voor onderwer-
pen kunt u hier aanmelden. In principe accepteren wij geen ongevraagde kopij. U kunt ons 
ook emailen: inzichten@planet.nl. De redactie van 'Voortschrijdende inzichten' is onderge-
bracht bij Uitgeverij Pandora. De geringe personeelsbezetting van de uitgeverij maakt het 
ons helaas niet mogelijk u telefonisch te woord staan. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
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Beroemde mannen en hun rekenliniaal: Enrico Fermi

‘Fermi computed the rate of rise of the neutron counts over a minute
period. He silently, grim-faced, ran through some calculations on his
slide rule. In about a minute he again computed the rate of rise. If the
rate was constant and remained so, he would know the reaction was
self-sustaining. His fingers operated the slide rule with lightning speed.
Characteristically, he turned the rule over and jotted down some figures
on its ivory back.’

Uit: The First Reactor, gepubliceerd in december 1982 door het U.S
Department of Energy. Het verhaal over het experiment met de eerste
kernreactor ter wereld in Chicago op 2 december 1942. Het is niet
bekend welke rekenliniaal door Fermi werd gebruikt.

Zie ook het artikel ‘Rekenlinialen: ze zijn altijd bruikbaar’ op pagina 7.
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DE PEERVORMIGE STUIFZWAM 
OP AMELISWEERD 
 

De peervormige stuifzwam (Lycoperdon pyriforme) is een vrij algemeen voorko-
mende paddestoel in Nederland. De paddestoel ontleent zijn naam aan het 
peervormige uiterlijk (pyrum = peer). Al in het boek van Ruys uit 1909, 
'Paddestoelen in Nederland', wordt de paddestoel beschreven: 'Op beschaduwde 
plaatsen, in bosschen op zandigen bodem, meestal in aantal op of bij oude boomwortels, vrij 
algemeen voorkomend'. Ook tegenwoordig is het nog een algemeen voorkomen-
de paddestoel, zo blijkt uit de 'Paddestoelenatlas van Nederland' uit 1996. 
De peervormige stuifzwam is een voorbeeld van een stuifzwam. Dit betekent 

dat als de sporen rijp zijn, de zwam 
openbarst. Bij de peervormige 
stuifzwam gebeurt dit meestal aan 
de top, waar zich een klein tepel-
vormig gedeelte bevindt. De pad-
destoel groeit aan de voet van le-
vende bomen, meestal loofbomen, 
in groepen. Het is wat de Duitsers 
noemen een 'gesellige' paddestoel. 
Deze paddestoel komt ook voor in 
Nieuw Amelisweerd, een landgoed 
ten oosten van de stad Utrecht.  
Nieuw Amelisweerd is een onder-
deel van een parkachtig landgoed 
dat bestaat uit Oud Amelisweerd, 
Nieuw Amelisweerd en Rhijnau-
wen. Amelisweerd is eigendom van 
de Gemeente Utrecht en heeft te-
genwoordig een oppervlakte van 
287 ha. Nieuw Amelisweerd heeft 
in het begin van de jaren zeventig 
en tachtig landelijke bekendheid 
gekregen door de aanleg van de 

autosnelweg de A27. Waar ooit de peervormige stuifzwam groeide, raast nu 
over acht banen het verkeer voorbij. 
Het begin van de teloorgang van de peervormige stuifzwam ligt in 1968. In 

De peervormige stuifzwam. 
Bron: Moira Savonius, All colour book of Mushromms 
and Fungi, Octopus, 1973 
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dat jaar verschijnt het Rijkswegenplan 
1968. Dit document, dat geproduceerd is 
door Rijkswaterstaat, voorziet een A27 tus-
sen Breda en Hilversum. Ten oosten van 
Utrecht zal de A27 , zo is het plan, dwars 
door Nieuw Amelisweerd lopen. De A27 
uitgevoerd als acht baans snelweg, ver-
hoogd aangelegd en met een totale breedte 
van 132 meter. 
Het is Jaap Pontier, student bouwkunde, 
die in 1971 bij toeval op de plannen stuit. 
De planvorming en de voorbereidingen 
voor de aanleg blijken dan al zo ver te zijn 
gevorderd dat Rijkswaterstaat voorziet dat 
de weg in 1974 geopend zal kunnen wor-
den. Pontier richt de Werkgroep Amelis-
weerd op die zich zal gaan verzetten tegen 
de aanleg van de A27 voor zover het het 
gedeelte betreft dat door Amelisweerd aan-
gelegd zal worden. De Werkgroep die in 
feite tegen de aanleg van de weg is, komt 
met alternatieven. Na veel gedoe wordt een 
nieuw tracé vastgesteld. Dit loopt ter hoog-
te van Amelisweerd 80 meter meer naar het 
westen dan het oorspronkelijke tracé. De 
weg doorsnijdt Amelisweerd nu nog maar 
net. Een overwinning voor de Werkgroep; 
Rijkswaterstaat beschouwt het als een ne-
derlaag. In 1975 wordt bekend dat de plan-
nen er nu van uitgaan dat de weg in 
Amelisweerd verdiept zal worden aange-
legd. De acties worden met hernieuwde 
energie hervat. Immers, Rijkswaterstaat 
heeft niet stil gezeten en de Werkgroep 
heeft niet opgelet. Het omstreden gedeelte 
van de A27 ligt in drie bestemmingsplan-
nen van de gemeente Utrecht. Alleen in het 
middelste ligt Amelisweerd en daar richt 

Het oude (links) en het nieuwe (rechts)  
tracé van de A27 door Nieuw-
Amelisweerd. 
Bron: Grimbergen e.a., Amelisweerd, de weg 
van de meeste weerstand, Ordeman, 1983. 
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Het is 24 september 1982. Het kort geding tegen de kapvergunning loopt, 
terwijl tegelijkertijd de bomen al geveld worden. In minder dan een dag is 
de kaalslag voltooid: ruim 500 bomen zijn verwijderd, ooit door een be-
stuurder 'een rij struiken' genoemd. 
Het gedeelte van de A27 door Amelisweerd is op 33 december 1999 geo-
pend. Aan de oostzijde van de weg, daar waar het bos ligt, zijn grote ge-
luidsschermen geplaatst. Niet dat het veel helpt, het verblijf is in dit gedeel-
te van dit bos door het aanzienlijke verkeerlawaai weinig aangenaam. Alleen 
als het erg hard waait, overstemt het geruis van de bomen het verkeersla-
waai. De peervormige stuifzwam zal ongetwijfeld nog steeds aangetroffen 
kunnen worden in Nieuw Amelisweerd.  Paddestoelen zijn niet gevoelig 
voor lawaai.◄ 

 

Uitzicht  op de A27, richting Hilversum en Nieuw Amelisweed vanaf de brug in de 
provinciale weg Utrecht–Bunnik. Waar nu de snelweg ligt, groeide eresen de peervormige 
stuifzwam.  
Foto: Ed Buijsman. 
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Botlek, de Maasvlakte en Europoort, indrukwekkende industriegebieden 
langs de Nieuwe Waterweg. Wie aan de zuidkant van Rotterdam naar het 
westen rijdt, komt er langs. Het beste is om vanaf Pernis de parallelweg van 
de A15 te nemen en na Rozenburg verder te gaan op de N15. Een schier ein-
deloze aaneenschakeling van olieraffinaderijen, chemische fabrieken en op- 
en overslagtanks is er te zien. Vrachtwagens, tankwagens rijden af en aan. Als 
het niet te hard waait, is er bovendien de karakteristieke geur van een gebied 
met chemische industrie goed te ruiken. Schijnt dan ook nog te zon, dan 
maakt al het aluminium een verblindende indruk. Bovendien lijkt het wel of 
de fabrieken tegenwoordig steeds vrolijker kleuren krijgen. 

Wie de moeite neemt om helemaal door te rijden langs de N15 en nog verder 
helemaal de Maasvlakte over, komt uiteindelijk bij de monding van de Nieu-
we Waterweg. Hier varen traag de grote schepen. Misschien heeft 
Jac.P.Thijsse hier ook ongeveer ooit gestaan. Hij schreef in 1938 in 'Waar wij 

Industrie in Rijnmond. Foto: Ed Buijsman. 
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wonen': 'Dit is dan den mond van den Rijn, de aloude en naar wij hopen onverwoestba-
re natuur, het rijke leven, waar rivier en zee elkaar ontmoeten en daarbij in dat reuzen-
schip (bedoeld wordt de Statendam) de uitdrukking van het menselijk bedrijf in de 
wereld van welvaart en welbehagen'. Thijsse staat hier echter niet in Europoort, 
maar op wat er was voordat Europoort werd aangelegd, nl. het Vogeleiland 

'De Beer'. Het na-
tuurgebied 'De Beer' 
dat in het begin van 
de jaren zestig moest 
wijken voor de aanleg 
van Europoort. 
Het merkwaardige is 
dat het natuurgebied 
'De Beer' en het bij-
zondere ervan eigen-
lijk is ontstaan door 
menselijk ingrijpen. 
In de periode 1866-
1872 werd nl. als 
nieuwe benedenloop 
van de Nieuwe Maas 
de 33 km lange Nieu-
we Waterweg gegra-
ven. Dit kanaal tussen 
Rotterdam en de 
Noordzee moest van 
Rotterdam weer een 
grote havenstad ma-
ken. Het graven van 
de Nieuwe Waterweg 
zorgde ervoor dat een 

stukje van het eiland Rozenbrug als het ware werd afgesneden: 'De Beer', 
een gebied met een oppervlak van 1300 ha. Het gebied was lange tijd 
slechts beperkt toegankelijk en tot aan de Tweede Wereldoorlog ook slecht 
bereikbaar. Een voetveer vanaf Hoek van Holland was eigenlijk de enige 
toegangsroute. Mede hierdoor ontwikkelde het gebied zich tot een natuur-
gebied dat in Nederland nauwelijks zijn gelijke kende. In 'Waar wij wonen' 
gaf Thijsse op de van hem bekende welsprekende manier een beschrijving 

De Beer, met op de achtergrond de Nieuwe Waterweg. 
Bron: Jac.P.Thijsse, ‘Waar wij wonen’, Zaandam, 1938. 
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van wat wel een zeer uitzonderlijk gebied geweest moet zijn: 'hij heeft toch een apart 
bestaan, een bestaan van verlatenheid, vrijheid en rijkdom. Daar zijn wijde stranden en groote 
zandbanken, drasse slikken en groepen van duinen'. Ook Jan Strijbos schreef in zijn 
boek 'Waar de stilte spreekt' uit de dertiger jaren over een wandeltocht in 'De 
Beer'. Het roept een beeld op een weergaloze natuur van een soort die heden ten 
dage ondenkbaar is: kluten, bergeenden, visdiefjes en grote sterns komen er in 
grote aantallen voor. In het duinlandschap huizen 'kneutjes, paapjes, fitisjes, klauwie-
ren, tuinfluiters, piepers, nachtegalen, krekelzangers, grasmusschen en nog veel meer'. Geen 
wonder dat de auteur aan het eind schrijft: 'het kostte moeite om tot den terugtocht te 
besluiten'. 
In het begin van de jaren vijftig is het gebied nog steeds van een uitzonderlijke 
rijkdom. Vogelinventarisaties leveren op: tureluur, grutto, kemphaan, kluut, 
scholekster, diverse soorten plevieren, grote sterns, dwergstern en visdiefjes. De 
visdiefjes kolonie is dan met een omvang van ca. 10.000 exemplaren de grootste 
in NW Europa. De grote stern huist er in een onvoorstelbaar grote kolonie van 
10.000 exemplaren. De 'Beer' is één van de drie gebieden in Nederland waar de 
grote stern dan nog in grote aantallen voorkomt. De tekst van Simon de Waard 
bij een diaserie over het gebied uit het begin van de jaren vijftig is er één van su-
perlatieven. Nog steeds moet de bezoeker in die tijd met het voetveer over. Voor 
het bezoek moet een vergunning aangevraagd worden bij de Stichting 
'Natuurmonument De Beer', die het gebied sinds het eind van de jaren dertig be-
heert. Het is alles al lang verleden tijd. 
Het verlies van het natuurgebied 'De Beer' wordt in de jaren vijftig aangekon-
digd. De provincie Zuid-Holland brengt in 1957 een studie uit onder de titel 
'Randstad en delta'. In die tijd is het Botlekgebied volop in ontwikkeling. De nota 
bespreekt de noodzaak tot verdere, grote uitbreiding van de haven -en industriële 
faciliteiten aan de Nieuwe Waterweg. Uitbreiding is nodig voor op- en overslag 
van olie, erts en kolen, voor petroleumhavens, havens voor supertankers en voor 
een hoogovenbedrijf. Men denkt daarvoor het gehele nog niet gebruikte gedeelte 
van het eiland Rozenburg nodig te hebben. En eigenlijk wordt zelfs de 2300 ha 
die dit oplevert, te weinig gevonden. De nota, 100 pagina's in omvang, in ge-
schreven in een stijl van 'enorme economische belangen', 'nationaal belang' en 
'zullen moeten wijken'. Aan het Vogeleiland 'De Beer', waarvan erkend wordt dat 
het een natuurgebied van internationale faam en betekenis is, worden slechts 13 
regels gewijd; het zal moeten wijken, vooral voor het hoogovenbedrijf. Wel 
wordt voorgesteld om als compensatie voor het verlies 'enkele eilandjes in de 
Grevelingen tot natuurmonument te maken'. Aldus geschiedt, Europoort en de 
Maasvlakte worden aangelegd en al in het begin van de jaren zestig is 'De Beer' 
verdwenen. Wat nu nog rest van het immense natuurgebied 'De Beer' is 'De 
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Kleine Beer'; een 12 ha groot natuurgebied. De 'enkele eilandjes' in de 
Grevelingen zijn inderdaad natuurmonument geworden. Op één van die 
eilandjes, Hompelvoet, broeden sinds een aantal jaren zelfs weer grote 
sterns. Maar wie de leegheid van de Maasvlakte aanschouwt, zal met bit-
terheid moeten vaststellen dat een vernietiging zoals destijds van 'De 
Beer' in de huidige tijd niet had kunnen gebeuren. En o ja, het hoog-
ovenbedrijf is er nooit gekomen.◄ 

Zo stelde men zich in 1957 
voor hoe rond het jaar 
2000 het Rotterdamse ha-
vengebied en omgeving er uit 
zou zien. 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Randstad en Delta, een 
studie over de ontwikkeling van 
het Zuidhollandse zeehavenge-
bied, Provincie Zuid-Holland, 
1957. 

In 1957 kon men uiter-
aard niet zeker weten dat 
rond het jaar 2000 veel van 
wat men toen voor ogen had 
ook daadwerkelijk gereali-
seerd zou zijn.  
 
 
 
 
 
Foto: Ed Buijsman. 

In volgende nummers van ‘Voortschrijdende inzichten’ mogelijk artike-
len over o.a. Ramon de Zubiarre Aquirrezabal, het ammoniakgat, 
Hanny Uppelschoten-Sliepen, de Wetten van Parkinson en Kuifje en 
de geheime Duitse wapens uit de Tweede Wereldoorlog. 
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De Wet van Benford 
Dr Frank Benfod was een fysicus bij de het Amerikaanse bedrijf General Elec-
tric. In 1938 publiceerde hij een artikel in een wetenschappeilijk tijdschrift. Dit 
artikel beschrijft het merkwaardige verschijnsel dat in een verzameling getallen 
de meeste van die getallen met een 1 beginnen. Minder getallen beginnen met 
een 2 en de minste met een 9. Dit gaat in tegen het algemene gevoel dat de 
kans op een begincijfer voor alle cijfers van 1 tot en met 9 gelijk is en dus 1/9 
zou bedragen. Volgens Benford is dit dus niet zo. In zijn artikel haalt hij vele 
voorbeelden aan die zijn stelling ondersteunen. In het artikel wordt dan ook 
uiteindelijk een wetmatigheid gesteld die zegt dat de kans dat een getal met d 
begint gelijk is aan log (1+1/d). In de grafiek is dit uitgezet voor de getallen 1 
t/m 9 (zie de lijn met de grijze balletjes). De kans dat in een reeks getallen een 
getal met een 1 begint, is dus ongeveer 30% volgens Benford! De kans dat een 
getal met een 9 begint daarentegen is slechts 5%. Deze wetmatigheid is later 
de Wet van Benford gaan heten. Velen hebben later de moeite genomen om 
datasets te onderzoeken op de geldigheid voor de Wet van Benford. Op Inter-
net zijn vele voorbeelden te vinden. In vrijwel alle gevallen claimt men dat vol-
daan is aan de Wet van Benford. Echter, zelf zien is geloven. We nemen de 
beurspagina van de Volkskrant van 9 maart 2001 en turven in de rubrieken 
'Beleggingsfondsen' en 'FTSE Eurotop' in de koerslijsten de frequentie van de 
begincijfers. Totaal staan er 612 koersgetallen in. Het resultaat staat in de gra-
fiek weergegeven met de roze vierkantjes. Dat ziet er aardig uit! Als je grotere 
databestanden gebruikt, wordt de overeenkomst met de lijn van Benford 
steeds beter. Het maakt overigens niet uit waar de getallen in uitgedrukt zijn. 

In de Volkskrant zijn de 
koerslijsten uitgedrukt in 
guldens, maar het hadden 
ook marken of dollars mo-
gen zijn. Anders gezegd de 
kansen zijn onafhankelijk 
van de gekozen schaal.  
 
 
>> Vervolg op pagina 14 
>>>>>> 
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REKENLINIALEN 
ZE ZIJN ALTIJD BRUIKBAAR 
Rekenlinialen waren tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw veel ge-
bruikte hulpmiddelen bij in technische en wetenschappelijke beroepen. Ook 
in het onderwijs, zowel op middelbare scholen als in het universitair onder-
wijs, was de rekenliniaal een onmisbaar attribuut rekenwerk. In Nederland 
populaire rekenlinialen waren de Aristo 89 (een 5" rekenliniaal) en, bij mid-
delbare scholieren, de Aristo Scholar 0903 (10"). De opkomst van de elek-
tronische rekenmachines zorgde echter in minder dan tien jaar tijd tot het 
vrijwel volledig in onbruik raken van de rekenliniaal. Tegenwoordig zijn re-
kenlinialen gewilde verzamelobjecten. Zeker voor oudere exemplaren wor-
den soms forse bedragen betaald. 

Toch is het jammer, en zeker niet handig, dat niemand nog het nut van het 
gebruik van een rekenliniaal ziet. Sommige berekeningen kunnen uitermate 
snel met de rekenliniaal worden uitgevoerd. Een bijkomend voordeel is dat 
geen batterijen of een stopcontact vereist zijn. Hoe worstelen wij niet als we 
in het buitenland zijn met die vreemde valuta's? Belgische franken, Italiaan-
se lires, Spaanse peseta's: eerst moeten we al die munten en biljetten van 
elkaar leren onderscheiden. En dan gaan we ook nog rekenen, dwz prijzen 
omrekenen in guldens. Dan immers hebben we weer vaste grond onder de 
voeten. Maar wat een gereken. Gelukkig is er straks de Euro. Alhoewel? In 
het begin kunnen wij onze neiging om Eurobedragen in guldens om te re-
kenen natuurlijk niet bedwingen. Ook blijven er dan nog veel landen over 
waar we nog steeds moeten rekenen. Al dat gereken wordt aanzienlijk ver-
eenvoudigd door het gebruik van een rekenliniaal. Gewoon de wisselver-
houding op de rekenliniaal instellen en we lezen voor elk bedrag in munt-
soort X de bijbehorende waarde in muntsoort Y uit. Dat kan voor Euro 

De Aristo 89: de handige zakrekenliniaal. 
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naar guldens, maar ook voor Euro naar Deense kroon of Engels pond of 
Amerikaanse dollar. Het hoeft natuurlijk allemaal niet zo nauwkeurig dus een 
klein maatje rekenliniaal volstaat, bijv. de bescheiden Aristo 89 die maar 5 
inch (~13 cm) meet. Wie echt slim is, gebruikt echter een kleine, cirkelvormi-
ge rekenliniaal, dus eigenlijk een rekenschijf. Een voorbeeld is de Concise 
28N die slechts 8 cm in diameter is. Het voordeel van de rekenschijf boven 
de rekenliniaal is dat er geen uitschuivende delen zijn. Stel je wilt hem gebrui-
ken voor de omrekening van Euro naar gulden en vice versa. Je stelt de schijf 
in op de uitkomst van 2,20, immers 1 Euro is ongeveer 2,20 Hollandse gul-
dens. En je kunt nu heel snel aflezen met hoeveel guldens een bepaald aantal 
Euro's correspondeert en omgekeerd. Sommige banken hebben speciaal voor 
dit doel schijfjes in omloop gebracht. Deze hebben echter als nadeel dat ze 
alleen voor Euro's en guldens werken, dat je voortdurend van Euro naar 
Guldenkant moet omdraaien. Bovendien loop je bij het omdraaien het gevaar 
dat de schaal verdraait en dat dus de uitkomst die je afleest, niet goed is.◄ 
 
 
Leuke websites over rekenlinialen en ander rekentuig: 
www.uni-greifswald.de/fakul/mathematics/RTS/node5.html 
www.sliderules.clara.net/ 
www.taswegian.com/MOSCOW/soviet.html 
www.calculators.de/ 
www.hpmuseum.org/ 

De Concise 28N, ook veel gebruikt als reclamema-
teriaal. 

De ‘Euro’kant van de rekenschijf die de 
ING bank heeft uitgebracht. 
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Hoe zat het ook al weer met die rekenliniaal? 

In 1614 werd de logaritme 'ontdekt' door de Engelsman John Napier. Wiskundig gesteld: x 
= alog y, waarbij geldt dat y = ax. Het zijn deze logaritmes waar bij een rekenliniaal gebruik 
van wordt gemaakt. De logaritme maakt het nl. mogelijk om vermenigvuldigingen en delin-
gen als optellingen resp. aftrekkingen uit te voeren. Dus: log (a´b) = log(a) +  log (b)  en 
log (a/b) = log(a) - log(b). 
De volgende stap werd gezet door de Engelsman Edmund Gunther die de lat  met de lo-
garitmische schaalverdeling bedacht. Het principe van de rekenliniaal werd echter ontwik-
keld door William Oughtred. Hij was de eerste die gebruik maakte van schalen die langs 
elkaar kunnen bewegen. De Fransman Victor Mannheim ten slotte kwam op het idee van 
de beweegbare cursor. De toepassing van andere, slim bedachte schalen vergroot het 
aantal reken- en bewerkingsmogelijkheden aanzienlijk. 

De Wet van Benford  
 
Curieus is verder dat de wetmatigheid die Benford ontdekte, al veel eerder 
gevonden was en wel in 1881. In dat jaar nl. publiceerde de Amerikaanse as-
tronoom en wiskundige Simon Newcomb een wetenschappelijk artikel met 
dezelfde bevindingen als Benford 50 jaar later zou doen. 
Tot slot: ook de waarneming die leidde tot het artikel van Newcomb is aardig 
om te vermelden. Hij merkte op dat de eerste bladzijden van logaritmetabel-
len veel vaker werden gebruikt dan de verdere pagina's. Hij kon dit zien aan 
de vuilheid van de pagina's. Blijkbaar zochten mensen dus meer logaritmen 
van getallen beginnen met lage cijfers dan met hogere cijfers.◄ 

 
F Benford. 1938. The law of anomalous numbers, Proceedings of the American 
Philosphical Society 78, 551-572. 
S Newcomb. 1881. Note on the frequency of use of different digits in natural 
numbers, American Journal of Mathematics 4, 39-40. 
Zie ook: 
The peculiar distribution of first digits, Scientific American, december 1969. 
Benford’s law, New Scientist, 10 juli 1999. 
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Hoe groot moet uw afvalcontainer zijn? 
 
De hoeveelheid huishoudelijk afval die elke Nederlander produceert, is in tien 
jaar bijna met de helft toegenomen. Elke Nederlander maakt nu ongeveer 500 
kg afval per jaar. Zo'n 200 kilo hiervan leveren we netjes gescheiden in als oud 
papier, textiel, glas en GFT. Dan blijft er nog zo'n 300 kilo over. Dit heeft of-
ficieel het 'huishoudelijk restafval'. Al naar gelang het plaatselijk gebruik wordt 
dit per vuilniszak, vuilnisbak of afvalcontainer afgevoerd. 
Men zou nu gemakkelijk denken dat als we steeds meer afval maken, we ook 
steeds meer vuilniszakken of een steeds grotere afvalcontainer nodig hebben. 
Dat is echter niet zo. In de eerste plaats is de hoeveelheid afval die gescheiden 
wordt ingezameld voortdurend toegenomen. Er is echter nog iets anders dat 
veel belangrijker is. De hoeveelheid afval die een persoon of een huishouden 
produceert, hangt af van de grootte van de afvalcontainer. Wie overgaat op 
een grotere afvalcontainer zal merken dat deze grotere container, net zoals 
vroeger de kleine, steeds vol is op het moment dat de vuilniswagen langskomt. 
Dit mag vreemd lijken, maar is een gevolg van de Eerste Wet van Parkinson. 
Deze wet zegt, heel algemeen: '.... zo veel....., totdat.... Voor huishoudelijk afval: 
'Een huishouden produceert zo veel afval, totdat de afvalcontainer vol is.' We kennen de-
ze wet mogelijk al op een ander manier uit eigen ervaring. Wie nl. het geluk 
heeft, meer te gaan verdienen, zal al snel merken dat er niet meer geld over-
blijft aan het eind van de maand. Al het geld gaat op! Net zoals vroeger toen 
we nog minder verdienden. Terug naar de afvalcontainer. Wie een grote heeft, 
produceert veel afval. Wie een kleine heeft minder. Wie van een kleine naar 
een grotere gaat, gaat meer produceren. Wie dus milieubewust is, houdt het bij 
zijn huidige maat. Het kan!◄ 

Hoeveel kg per jaar per Nederlander Hoeveel kg afval per jaar per inwoner? 

restafval 50% 

GFT’ 
(‘kliko’) 21% 

textiel 1% 

grof afval 9% 

glas 4% 

oud papier 14% 

verbouwingsafval 1% 

Waaruit is ons afval opgebouwd? 
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Wat wij lazen voor u over  
voortschrijdende inzichten 

 
In de afgelopen drie jaar onderzocht Commotio ruim twintig kaart-
programma's in Europa en Amerika. De conclusie was dat de infra-
structuur (inclusief de keuze van de kaart) vooral was opgezet met één 
doel (het 'spaarprogramma') en daarmee niet voldeed aan de eisen die 
marketing stelt om haar voortschrijdende inzichten en ideeën te kun-
nen realiseren.  
Bron: http://www.gigamedia.nl/html/cib/cib6/commotio.htm 
 
De vele vragen die momenteel leven rond de verschijningsvorm van 
nieuwe kleurslagen, maar zelfs ook rond kleurslagen die we al jaren-
lang als "klassiek" beschouwen en de voortschrijdende inzichten in 
erfelijke processen, hebben geleid tot het instellen van de werkgroep 
Ontwikkeling en Innovatie bij Kleurkanaries.  
Bron: http://home.hetnet.nl/~inte50/intro.htm 
 
Maar de inhoud van dat weerwoord stelde teleur. Kok verstrikte zich 
in tegenstrijdigheden. Zo zei hij enerzijds dat het kabinet niet zomaar 
de ontwikkelingen in de samenleving bij wet vastlegt, maar wel dege-
lijk een normatief kader wil scheppen. Een paar zinnen later zei hij 
echter weer dat de voorstellen waren voortgevloeid uit voortschrijden-
de inzichten binnen de wetenschap. 
Bron: http://www.reformatorischdagblad.nl/bin/990924bin60.html 
◄ 

 


