
24 A ch t e r p a g i n a
NRC Handelsblad Vrijdag 26 april 2013

W at mij altijd weer frappeert is
de rotzooi die een mens onge-

vraagd over zich uitgestort krijgt.
Iedereen wil wat van je – en het is
zelden iets goeds. Een bescheiden
greep uit mijn oogst van de afgelo-
pen dagen.

In mijn elektronische postvakje
dook een zich Ruben Borsboom noe-
mende man op, die namens het mij
onbekende bedrijf Western Union
het volgende voorstel deed: „Om de
veiligheid te waarborgen van onze
online klanten database vragen wij
uw login informatie te valideren. U
bent verplicht om onze online vali-
datie formulier in te vullen door te
klikken op de volgende link. Op-
merking: deze beveiligingsmaatre-
gel is bedoeld om uw persoonlijke
informatie te beschermen tegen on-
rechtmatig gebruik door anderen.
Gelieve alle gegevens correct in te
vullen om blokkering van uw reke-
ning te voorkomen.”

Op de website van de Fraudehelp-
desk las ik dat hierover al honder-
den meldingen zijn binnengeko-
men. De tekst lijkt sterk op die van
de mails die de afgelopen weken
massaal zijn verstuurd uit naam van
onder meer ICS en KPN Webmail. Er
gaan criminelen achter schuil die op
je bankgegevens uit zijn.

Ruben Borsboom noemt zich ook
wel Ruben von Sloss en Maarten Ru-
bens. Je verwacht meer handigheid

van een oplichter, want met dat Ru-
ben-gedoe vestigt hij wel erg de aan-
dacht op zich. Bedenk eens iets an-
ders, Ruben! Nee, liever niet ‘Frits’.

Ik moest denken aan een heel wat
meer getalenteerde oplichter, de
Britse zakenman Jim McCormick,
een ex-politieman (!). Hij verdiende
tientallen miljoenen door over de
hele wereld nep-bomdetectoren te
verkopen, die hij zelf in elkaar had
gezet. Het waren niet meer dan golf-
balvinders van 13 pond per stuk.

Tal van overheden trapten erin,
vooral in Irak, Libanon en Jordanië.
Sommige mensen moeten hun leven
hebben verloren door het ondeugde-
lijke materiaal. Hij viel door de
mand doordat hij een te grote staat
voerde (dure huizen, jacht, manege).

Terwijl McCormick zich voor de
rechter moest verantwoorden, kreeg
ik per post een aanbieding van de
Lentekrasactie. „Kras je prijscode en
maak kans op een 8-daagse droom-
reis naar Hongkong.” Ik meteen
krassen, al had ik nog nooit van
Hongkong gedroomd en wil ik er ei-
genlijk niet heen.

Wat bleek? Ik had gewonnen! Dus
naar die website van Lentekras, waar
bleek dat ik nog helemaal niks had
gewonnen. Ik mocht meedoen, mits
ik mijn persoonlijke gegevens invul-
de en ermee akkoord ging dat aller-
lei sponsoren mij mochten opbellen.
Ik koop nog liever een nep-bomde-
tector van een oplichter die origineel
i s.

Voor een paar boodschapjes
moest ik nog even naar de Etos en
een kantoorboekhandel. Bij de Etos
kreeg ik een grote vlag met de por-
tretten van Máxima en Willem-
Alexander aangeboden, de kantoor-
boekhandel gaf me ongevraagd
kaarten mee die betrekking hadden
op de troonswisseling. Een kaart
ging over een speciale postzegeluit-
gifte („samen met een mooie be-
waarmap voor slechts 9,95 euro”).

De tweede kaart kon je aan de ko-
ningin sturen als je het eens was met
de tekst voorop: „Lieve Koningin Be-
atrix, ik geef u een lintje”. De derde
kaart was bestemd om de koningin
te bedanken: „Voor de Koninginne-
dagen, voor al de fijne jaren, voor de
inspirerende toespraken, voor uw
medeleven, voor het vertegenwoor-
digen van ons land, voor de mooie
hoedjes iedere Prinsjesdag, bedankt
voor alles.”

Ik bedank de koningin liever in
m’n eentje. Het mooie dat tussen
ons bestond gaat niemand wat aan.

Kijk uit voor de
oplichter ‘Ru b e n ’
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De voorbereidingen van de Ko-
ningsspelen op de basisschool zijn
gestart. Na diepgaand overleg bin-
nen het lerarenteam over het wel
of niet aanvragen van een vergun-
ning is besloten een formele aan-
vraag in te dienen bij de gemeente
Rotterdam.

Vandaag werd de school gebeld
door een medewerker van de ge-
meente die zich bezighoudt met de

vergunningsaanvraag. Hij vraagt
of het spel ‘Schipper mag ik over-
va r e n ’ geen verdrinkingsgevaar
oplevert voor de basisschoolleer-
lingen?

Christa Karels

Een ikje is een ervaring gevat in 120
woorden. U kunt zelf een ikje inzen-
den via onze website nrc.nl/ik.

Afspraken
T oen ik jong was en op kamers

woonde, maakten mijn vrien-
den en ik nooit afspraken, we kwa-
men onverwacht bij elkaar langs. Be-
neden aan de straat floot ik het her-
kenningsmelodietje van de vrien-
denclub en als mijn vriend of vrien-
din thuis was, schoof die het raam
open en dan werd de sleutel naar be-
neden gegooid.

Niemand had telefoon, sommi-
gen van ons woonden in een huis
met een gezamenlijke telefoon op de
gang, maar de meesten deden alles
zonder. Moest ik met alle geweld
bellen dan deed ik dat in een tele-
fooncel op straat met kwartjes.

Het kostte in die tijd grote moeite
om aan een telefoonaansluiting te
komen, ik moest brieven meebren-
gen van instanties die erop aandron-
gen dat het van het hoogste belang
was dat hun tekenaar bij de krant
beschikking had over een eigen tele-
foon.

Wilde ik vrienden of leeftijdgeno-
ten zien, dan kwam ik langs zonder
afspraak. Niet thuis? Pech gehad.

Dat veranderde toen ik trouwde
en we een kind kregen. Vanaf dat
moment werd onverwacht bezoek
niet op prijs gesteld.

Ging de bel en we hadden geen
zin in bezoek, dan deed ik gewoon

niet open. Toen we op de begane
grond woonden was het zaak ons
achter de divan te verschuilen, voor
het geval dat de onverwachte visite
door de ramen naar binnen zou glu-
ren.

Maar sinds de komst van de mo-
biele telefoon worden er, voorzover
ik weet, nooit meer onverwachte be-
zoekjes afgelegd. Men belt om zijn
komst aan te kondigen of men
stuurt een sms:

„Kom ff langs, ok? Piet.”
Zo zijn we weer terug in de tijden

van de negentiende eeuw.
Men vraagt weer keurig en be-

leefd belet.

IJsschots met dna erin

Door Vera Pache
De vorm van de salontafel in de kan-
toren van het ontwerpbureau Tjep is
nog het best te vergelijken met een
hoekige ijsschots, uit glanzend wit
gelakt hout. Het blad bestaat uit glas.
Maar het is niet het materiaal dat dit
tafeltje zo uniek maakt, het zijn de
data waarop de vorm is gebaseerd:
het dna van Giulia Wolthuis.

Giulia’s vader, ondernemer Eric
Wolthuis, is een van de twee initia-
tiefnemers van ‘de Darwintafel’.
Wolthuis was op zoek naar een ma-
nier om ontwerpen te personalise-
ren. „En dna is het meest persoonlij-
ke wat mensen hebben”, vertelt hij.
Hij richtte Dutch DNA op, een be-
drijf dat genetische gegevens in de-
sign omzet. Wolthuis stapte met zijn
idee naar Frank Tjepkema, eigenaar
van de Amsterdamse designstudio
Tjep. Die informeerde bij een labora-
torium welke data je allemaal uit dna
kunt halen. „Ik vernam dat de meest
gangbare dna-test een curve met 16
basen met twee variabelen oplevert.
Deze variabelen kun je in een formu-
le gebruiken”, vertelt Tjepkema.

De twee experimenteerden op hun
computers tot ze een programma

hadden ontwikkeld dat aan de hand
van de variabelen nieuwe vormen
laat ontstaan en bestaande vormen
manipuleert.

„Design is een reflectie van de
maatschappij, zoals technologische
ontwikkelingen. Laboratoria en we-
tenschappers beïnvloeden ons idee
van esthetiek”, vindt Tjepkema,
„dus het gebruiken van dna voor de-
sign is heel eigentijds.” Twintig jaar
geleden was dna-profilering ontoe-
gankelijk voor het grote publiek.

Omdat de vorm die uit de compu-
ter rolt erg abstract is, vertelt hij niet
letterlijk iets over de persoon die
speeksel leverde voor het ontwerp.
Pas wanneer je verschillende ontwer-
pen – gebaseerd op het dna van ver-
schillende mensen – naast elkaar
plaatst, zie je bijvoorbeeld verschil-
len tussen geslachten en overeen-
komsten tussen familieleden. Voor-
lopig kan dat niet, er bestaat nog
maar één Darwintafel, het exem-
plaar gebaseerd op Giulia’s dna.

„De variabelen zeggen niets over
leeftijd, ras of ziekten”, voegt Tjep-
kema toe. „Het biologisch materiaal
dat bij de test is gebruikt wordt ver-
nietigd. En de exacte formules die we
gebruiken zijn geheim, het is onmo-
gelijk om achteraf in de tafel ie-
mands dna-code te ontdekken.”

Een gepersonaliseerde salontafel
zal ruim 20.000 euro kosten. Dutch
DNA komt echter binnenkort met
een meer toegankelijke sieradenlijn
op de markt.

Bij een Amsterdamse
designbureau kun je op
basis van je dna-gegevens
een salontafel laten
ontwerpen.

Tafeltje ontworpen op basis van het dna van Giulia Wolthuis. Foto Tjep
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