Vraag & Antwoord

et sterk vergrotende telelenzen
komt het gefilmde tafereel al
snel erg dichtbij. Ook kun je je in een
auto verstoppen. In gebieden waar
veel safari’s worden gehouden zijn
de dieren gewend aan safariauto’s.
Ze zien ze niet als bedreiging of als
prooi. Vanuit een jagershut of andere
schuilplek filmen is eveneens een
optie. Ook hebben natuurfilmers
en -fotografen zichzelf aangeleerd
zo onopvallend of niet-bedreigend
mogelijk te bewegen om dieren te
kunnen benaderen zonder ze te
verstoren. Tot slot wordt bij natuurdocumentaires ook veel gebruik
gemaakt van op afstand bestuurbare
camera’s, drones en cameravallen:
camera’s die pas gaan filmen als
ergens iets beweegt.

En voor de rest moet je gewoon
rustig blijven zitten en heel veel
geduld hebben.

De geur van de
ander geeft ons
vaak onbewust
nuttige informatie.

Als je
je reuk
verliest,
zoals bij
corona,
ruik je dan
nog wel
feromonen?

Hoe vaak moet
kleding in de was?

Pitou

ee. En dat is jammer, want feromonen zijn fascinerend. Dieren gebruiken deze
geurmoleculen om berichten en gevoelens kenbaar te maken aan soortgenoten.
‘Ik wil me voortplanten’, bijvoorbeeld. In tegenstelling tot veel dieren hebben wij
mensen geen speciaal orgaan om feromonen te herkennen. Wij moeten het van
ons reguliere reukvermogen hebben om de geurstofjes van anderen op te pikken
en vervolgens (vaak onbewust) conclusies te trekken over hun gezondheid, emoties
en aantrekkelijkheid. Als we dat reukvermogen kwijtraken, bijvoorbeeld omdat het
coronavirus de cellen in ons reukepitheel aantast, moeten we volledig vertrouwen
op onze ogen en ons verstand.

7 Boter wordt gemaakt
door melk te ‘karnen’:
de melk wordt voortdurend in beweging
gehouden.
7 Daardoor breken de
vetmembraampjes (de
‘schilletjes’ van de vetbolletjes) en klontert
het vet samen.
7 Voor één kilo boter
heb je zo’n twintig liter
melk nodig.
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Waarom
wordt boter
geler als je het
niet smeert? Pepijn

D

oor uitdroging. Boter bestaat voor vijftien tot
twintig procent uit water. Als je boter uit de verpakking haalt en niet beschermt, gaat dat water verdampen. Dan stijgt de concentratie bètacaroteen, dat boter
van nature zijn gele kleur geeft. Zo kleurt de boter
vanzelf donkerder geel, te beginnen met de buitenste
laag. Verder breekt zuurstof vetten in de boter af.
Hierdoor ontstaat boterzuur en gaat je boter ruiken
naar babybraaksel. Dat zit ook vol met bètacaroteen.

Ieder huishouden heeft zijn eeuwige discussies. Wie heeft er gelijk? In ‘Het Laatste
Woord’ zoekt Quest het voor je uit. Deze keer:

N

ederlanders wassen hun kleding
gemiddeld 10,9 keer per maand,
bleek in 2020 uit onderzoek in
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vrouwen doen
het vaker dan mannen, plattelanders
vaker dan stedelingen. De belangrijkste
reden die de 1076 deelnemers aan het
onderzoek opgaven om te wassen: de
kleding was meerdere keren gedragen.
Daar houden we niet van. En niet eens
omdat het onszelf zo enorm tegenstaat.
Zien mensen je dagen achtereen in hetzelfde kloffie, dan is dat gewoon slecht
voor je imago. Voor je het weet sta je
bekend als slons. En dus voelen we ons
haast verplicht om elke dag iets anders
aan te trekken. ‘We willen vooral niet
door anderen vies worden gevonden’,
zegt Irene Maldini, verbonden aan de
onderzoeksgroep mode en technologie
van de Hogeschool van Amsterdam.

We luchten niet meer

Maar opvattingen verschuiven, al gaat
dat wel langzaam. We weten zelf inmiddels ook wel dat vaak wassen slecht is
voor het milieu, vanwege het stroomen waterverbruik en omdat er bij elke
wasbeurt microplastics vrijkomen
(vandaar ook de studie van het milieuministerie). Ook slecht: wassen op hoge
temperaturen, want dat verbruikt meer
energie dan een programma op lage
temperatuur.
We wassen vaak onnodig, zegt Maldini.
‘Vroeger werd er veel meer kleding
gelucht. Vlekken deden we met de
handwas, zonder het hele kledingstuk
gelijk in de wasmachine te gooien. Er
is tegenwoordig geen moment van
beoordeling meer, waarop we bekijken
of het echt nodig is om iets te wassen.
We doen het gewoon automatisch, als
de wasmand vol is.’

Drie dagen hetzelfde

We zouden niet elk kledingstuk hetzelfde
moeten behandelen, vindt Maldini. Ze wijst
erop dat polyester bijvoorbeeld veel meer
geur vasthoudt dan wol én ook veel meer
microplastics afgeeft. Waarom zou je dan
beide even vaak wassen? Een pasklaar
antwoord op de vraag hoe vaak je kleding
moet wassen, is er niet. Maar los daarvan:
het mag in de meeste gevallen best wat
minder vaak dan nu. Veel mensen laten
hun imago nu nog zwaarder wegen dan
een kleine bijdrage aan het milieu.
Toch wordt het milieuaspect van wassen
voor veel mensen steeds belangrijker,
denkt Maldini. Even nadenken voordat
je kleding (het gaat hier nu niet over
ondergoed en sokken) in de was gooit
zou al winst zijn. Wie weet ben je over
een poos juist hartstikke hip als je drie
dagen achtereen hetzelfde bloesje naar
je werk draagt.
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Hoe krijgen ze
het voor elkaar
in natuurdocu’s
om wilde dieren
zo close-up te
filmen? Pieter, Oirschot
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Vragen waar je al jaren mee rondloopt?
Quest geeft antwoord. Mail je vraag naar
redactie@quest.nl. Of stuur de vraag naar
Redactie Quest, Moermanskkade 500,
1013 BC Amsterdam.
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