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By the way . . .

En, hoe was jouw dag twee? Heb je
er niet zo van genoten als ik? Je zult er
nog wel vaak aan terugdenken. Maar
laten we vooral net stil blijven staan.
Daar schiet niemand iets mee op. Op
naar de rest! Nu begint de rest en dat is
ook gedenkwaardig. Morgen is het be-
gin van de rest, zodat we overmorgen
zijn aanbeland bij dag twee daarna.

Nou, als ik thuis ben, dan ga ik lekker
slapen. Want ik vind mijn eigen bed
altijd nog het allerlekkerste bed dat er
bestaat.

De redactie

Weerbericht
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Harde winden over het hele continent,
met de bijbehorende sneeuwwinden tot
twee meter boven de grond. Windsnel-
heden op de poolvlaktes tot 80 km/h,
aan de kusten zelfs snelheden verwacht
van 120 tot 130 km/h.

Zo nu en dan zal de zon doorbre-
ken, maar door de opstuivende sneeuw,
zal hier laag bij de grond weinig van te
merken zijn.

Temperaturen zijn mild, van −10◦C
aan de kusten tot −28◦C op de pool-
vlaktes.

Het gat in de ozonlaag zal gedurende
de dag vanaf Queen Maudland over
het continent richting Maryland trek-
ken. Om 11:45 h zal het gat zijn groot-
ste vorm aannemen. Aangeraden wordt
om hier rekening mee te houden.

Sunrise 14:36 h
Sunset 15:49 h

intro

Antarctica
‘Ik had het gevoel te zijn neergezet op

een of andere planeet of in een andere

wereld, één waarvan men totaal niets

wist’

Admiral Richard E. Byrd Alone (1938)

Terra Incognita
De laatste ontzagelijke wildernis op

aarde. Gigantische ijsrotsen, gebergtes
en de leegheid van de poolvlakte bevrie-
zen elke gedachte, terwijl de tempera-
turen, winden en het weer de rillingen
over ieders rug laten lopen. Het is een
plek van extremen, mooi en helder, wild
en gewelddadig en dat op een onmete-
lijke schaal.

Het weer en ijs—niet horloges en
kalenders—bepalen hier het schema
van een reis. Je bent overgeleverd aan
de genade van wisselende stemmingen
en weerspatronen. Een nieuwe wereld
. . .Terra Incognita.

intro

Jerry!
Om een impressie te geven van de

hedendaagse verloedering hier een ver-
slag van een avondje zappen, geheel
belangenloos uitgevoerd door onderge-
tekende (bij sommigen beter bekend
als ‘Koning Toep’). Vol goede moed
duw ik op de powerknop van mijn TV,
niet wetende dat het kreng op stand
by stond, dus ik zet hem uit. Na
enkele klappen en een afstandsbedie-
ning op de grond kom ik daar dan ook
achter en kan mijn zapprocedure be-
ginnen. Allereerst ‘De bevalling’ op
SBS 6. Dat is zo, omdat mijn TV
automatisch met SBS 6 (beter!) op-
start. Ik vergelijk SBS namelijk met
UNIX, en zenders als het chronische
RTL4 (de lange termijn mislukking van
Joop van den Ende) met Windhoos 98.
De verassing is compleet als ik daarna
doorzap naar het ultimum der ultima
op de buis: ‘Judge Wapner’s animal
court’, op de faunazender ‘Animal Pla-
net’. Op deze kwaliteitszender kan de
kijker zich verlagen tot het kijken naar
dingen als caviatennis en berenbingo,

Agenda
9:00 uur

Opstaan
Vroeg hè?
—
9:10 uur

Ontbijt op bed
Vandaag krijgen alle mentoren ontbijt
op bed van hun mentorkiddo’s!
—
10:00 uur

Opruimen
De kampeerboerderij moet natuurlijk
netjes achtergelaten worden. Elk men-
torgroepje krijgt verantwoordelijkheid
voor een onderdeel.
—
12:00 uur

Vertrek
We gaan weer naar huis.

kortom een zender voor het standaard
millenniumgezin. Het dieptepunt van
de avond krijg ik voor mijn kiezen als
ik Katherine Kwijl zich zie ‘vergrij-
pen’ aan een imitatie van Jerry Sprin-
ger. Soms, als ik naar zo’n programma
kijk, voel ik me net een Palestijnse
jongere in het jeugdjournaal . . . zo vol
wraakgevoelens . . . Hoe vaak moet ik
het nog zeggen dat helemaal niemand,
NIEMAND beter is dan Jerry. Zijn
gasten behoren tot de meest onder-
schatte mensen op deze aardkloot en
zijn ‘Jerry’s final thought’ tot de tien
geboden van de utopische zorgzame sa-
menleving. Lang leve de verloedering!

Matthijs
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Tour 2000
Eclipsleedvermaak

Dit stukje is geschreven een dag na-
dat ik in het fraaie Franse kustplaatsje
Etretat getuige heb mogen zijn van een
totale zonsverduistering en ik boven-
dien eindelijk de planeet Mercurius op
mijn sterrenkundige checklist kon aan-
vinken.

Behalve de nodige vreugde en frus-
tratie heeft de zonsverduistering van
11 augustus 1999 een aantal nieuwe
woorden opgeleverd. Naast het ver-
maledijde eclipsbrilletje en de onver-
mijdelijke eclipswijn en eclipschampag-

ne zijn mij de nu volgende vondsten
ter ore gekomen: eclipskater (twee be-
tekenissen), eclipskoffie (koffie zonder
melk), eclipsofiel (variant op het reeds
bekende eclipsjager) en eclipscaravan.
Ik zou volgaarne eclipsleedvermaak aan
voornoemd rijtje willen toevoegen.

Mijn voornaamste bron van
eclipsleedvermaak was toch wel het be-
richt dat boven het Olympiastadion te
München vlak voor de totaliteitsfase de
hemelsluizen werden opengezet en dat
het vlak na het orgastische hoogtepunt
van de eclips weer opklaarde. Niet dat
ik de bevolking van de Beierse hoofd-
stad hun verduistering niet gun, maar
ik mag aannemen dat de zitplaatsen in
het Olympiastadion niet goedkoop wa-
ren en dat deze dus stuk voor stuk bezet
waren door zalmfilet etend, rode wijn
drinkend en zichzelf zeer belangrijk
vindend skybox -gepeupel, gestoken in
vlotte Armani’s, de zilverkleurige GSM
en de Rolex om het hardst blinkend.
Leuk dat juist deze snobs nul op het
rekest krijgen. Dat de onbeschrijfelijk
mooie corona twee kilometer verderop
wel in al zijn glorie waarneembaar was,
maakt het geheel alleen maar extra
smeüıg.

Ook zeer vermakelijk was de teleur-
stelling van de mensen die hun blik niet
hadden gericht op de verduisterde zon,
maar meer gëınteresseerd waren in de
reacties van de dierenwereld op het na-
tuurverschijnsel. De kippen bleken ech-
ter bij lange na niet zo onder de in-
druk als de gemiddelde mens en gingen
derhalve niet op stok, terwijl de chim-
pansees in Artis gewoon hun banaantje
aten en hooguit schrokken van de halve
garen die en masse hun eclipsbrilletje
opzetten.

Overigens had het niet veel gescheeld
of dit stukje had niet geschreven kun-
nen worden. In Etretat werden bij het

eerste contact niet de eclipsbrilletjes,
maar de paraplu’s in stelling gebracht.
Gelukkig kwam er een kwartiertje later
een opklaring die net breed genoeg was
om de totaliteit te kunnen zien. Ron

T-cept
Het is te begrijpen dat mensen in koude
streken soms een glaasje drinken om
warm te worden. Helaas is een glas
sterke drank niet goedkoop. Dit is voor
sommigen een reden om maar zelf met
een distilleerinstallatie aan de slag te
gaan.

Vooral Russen zijn erg goed in het
zelf maken van ‘hun watertje’. Ex-
tra goedkoop: gebruik geen aardappel-
len, die kunnen beter worden opgege-
ten, maar de Pravda waarin de aard-
appelen al die tijd in de kelder lagen
gerold. Maak een krantepapje, laat dit
gisten en distilleer het.

Dat klinkt overigens simpeler dan het
is, zoals ik uit eigen ervaring weet. Bij
het kiemen en gisten kunnen maar al te
snel ongewenste en onwelriekende pro-
cessen de boel bederven. Bovendien is
thuis alcohol distilleren duur en tijdro-
vend, en bovendien verboden.

Maar wanhoop niet! Er is een me-
thode die hetzelfde effect beoogt, met
een vriezer en een jerrycan. Dat zit
zo: bij het distilleerproces maakt men
gebruik van het verschil in kookpunt
van alcohol (89◦C) en water (100◦C).
De alcohol is al voor het overgrote deel
verdampt, voordat het water de kook-
temperatuur heeft bereikt. Hetzelfde
effect nu, doet zich voor als we een
alcohol-watermengsel laten bevriezen:
het vriespunt van alcohol is veel lager
dan het vriespunt van water.

Koop dus wat flessen goedkope wijn
en giet dit in een jerrycan. Let erop
dat de jerrycan niet te vol is, want wa-
ter zet uit als het bevriest. Doe nu een
ballon op de tuit van de jerrycan (een
condoom werkt nog beter) en zet het
geheel een tijdje in de vriezer. Haal de
kan uit de vriezer en giet het bovenste
vocht (eventueel na enige dooitijd) sa-
men met het condensaat uit de ballon
in een andere kan. Het resultaat is een
mengsel met een hoger percentage al-
cohol, waarmee we dezelfde truc weer
kunnen uithalen.

Is dit lekker? Nee, bovendien ver-
oorzaken de hogere alcoholen een zware
hoofdpijn. Wel kan het resultaat goed
als brandstof voor geflambeerde flensjes
(blini’s) dienst doen. Verder zit er niets
anders op dan de wodka, brandewijn of
whisky gewoon bij een slijter te halen.

Theo

Het eten, wat ik ervan vond
Kijk, ik snap wel dat het niet makke-
lijk is om voor 750 mensen tegelijk te
koken. Vandaar dat ik ook wel snap
dat het niet zo lekker was. Jongens en
meisjes van de kookploeg: hartelijk be-
dankt. Ik sta achter jullie.

Hias

Iets gênants
Hoi, Bij het eten halen gisteren heb ik
iets heel gênants uit mijn broekzak la-
ten vallen. Ik denk dat degene die het
gevonden heeft wel weet wat ik bedoel,
en ik wil hem of haar dan ook vragen
alle mogelijke discretie in acht te nemen
en het voorwerp goed ingepakt aan een
lid van de BTW-redactie te geven. Har-
telijk bedankt

naam bekend bij redactie

Beste Redactie,
Kopij schrijf je niet met een “c”, zoals
op alle mentormappen! Zouden jullie
daar in het vervolg alstjeblieft wat be-
ter acht op kunnen slaan?

a.

© en �

Dat studeren aan
de universiteit vergt
een hoop discipline,
zeg.

Inderdaad; als je niet
uitkijkt zit je 24 uur
per dag achter de
boeken...
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Goh, dan heb jij
toch meer wilskracht
dan ik dacht!
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