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inleiding 

U bent fantastisch!

Misschien wist u het niet, maar u bent een ongelooflijke winnaar 
en doorzetter. Dat begon al toen u nog in de verrekijker van uw 
vader zat. Met een snelheid van zo’n 40 kilometer per uur bent u 
(nou ja, de helft van u) gelanceerd. Vervolgens hebt u zich door 
een taai en zurig slijm moeten worstelen. U had toen weliswaar 
nog een staartje maar geen handen en voeten. In verhouding 
tot uw toenmalige lichaamslengte hebt u kilometers moeten 
zwemmen! En dat in concurrentie met tientallen miljoenen 
andere zaadcellen. En u hebt gewonnen! Gefeliciteerd! U bent 
een ware kanjer.
Vervolgens hebt u De Encyclopedie van Nutteloze Feiten aange-
schaft! Alweer bent u slimmer en sneller dan miljoenen anderen. 
Het kan ook dat u dit standaardwerk dat u van a tot z wijsmaakt 
in de wereld van ruim vijfduizend feiten die u niet wilt weten 
en die geen enkel maar dan ook helemaal geen nut hebben, 
van iemand hebt gekregen, maar ook dat is dan een felicitatie 
waard. U bent niet alleen zelf fantastisch, u hebt ook fantastische 
 vrienden!
Over pakweg vijftien uur — of een halfjaar als u er de voorkeur 
aan geeft elke dag zo’n tweehonderd feiten tot u te nemen, mag 
van ons ook — kunt u vaststellen welke volslagen onzinnige en 
nutteloze kennis aan dit kloeke boekwerk ontbreekt. En die kunt 
u dan weer kwijt op onze website www.ditwiltunietweten.nl.
Daarbij garanderen wij dat we die in een volgende editie zonder 
bronvermelding zullen overnemen. Ook commentaar op de 
feiten in dit boek kunt u daar kwijt. Jawel, samen staan we sterk.
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Er is veel nutteloosheid in de wereld. En dat is maar goed ook. 
Want stel je voor dat alles waar een mens tegenaan loopt nuttig 
zou zijn. Je zou tijd tekortkomen. En ach, wat is nutteloos? Wij 
zouden een heel betoog kunnen geven over het nut van nutte-
loosheid, maar dat doen we niet. Lees dit boek en laaf u aan de 
nutteloze ledigheid!

Hein Meijers en Simon Rozendaal
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Aarde

De naamgeving van onze planeet is wat ongelukkig. De 
aarde bestaat, zeker in de buitenste lagen, grotendeels uit 
water. Wijzelf voor 70 tot 80 procent, wijn voor 75 tot 80 
procent en ga zo maar door. Dus in plaats van Terra (Aarde) 
was de naam Aqua (Water) veel toepasselijker geweest.
Wel zijn we als waterbal tamelijk uniek. We suizen als een 
rollercoaster, een karretje in een spookhuis op een kermis, 
via een vaste baan met een ijzingwekkende snelheid door 
de kosmos. Dat we er als individuen niet uit vallen heeft 
minder met een schepper te maken dan met de zwaarte-
kracht, die ervoor zorgt dat we jaar in jaar uit toch braaf in 
ons stoeltje blijven zitten. Trouwens, wat is een jaar? Dat is 
de door ons ervaren tijd die het vergt om met een snelheid 
van circa 1800 kilometer per uur om onze zon te draaien, 
waarna we na 365 totale omwentelingen weer, kosmos 
gezien, op ons uitgangspunt, de start en tevens finish van 
ons spookhuis uitkomen. Geen echte natuurconstante, 
onze tijdsrekening.
Inmiddels is er veel te vertellen over de merkwaardig-
heden van onze huisplaneet, die net ver genoeg van onze 
zon af staat om voor een klimaat te zorgen dat voor mens 
en dier, maar ook voor plant en — wat nog belangrijker 
is — voor bacterie en virus een ideale biotoop oplevert 
om spannende avonturen te beleven. En dat duurt nog 
zes miljard jaar.
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Aaien
 p Bij een snelheid van 4,5 centimeter per seconde voelt een aai 

over je bol het fijnst aan.
 p Maar dan moet er wel haar op zitten, want anders voel je het 

nauwelijks.
Aalscholver

 p Ook wel schollevaar genoemd.
 p Heeft in tegenstelling tot andere watervogels geen klieren 

met waterafstotend vet om over hun veren te verspreiden.
 p Spreidt dus zijn vleugels in de zon.

Aambei
 p Lang op de pot zitten helpt om aan aambeien te komen.
 p Hard hoesten en gewichtheffen ook.

Aandrang
Een geluid van 12 hertz wekt een onbeheersbare drang tot 
poepen op.

Aangenaam
De kans om via de lucht verkouden te worden is kleiner dan via 
het handen schudden.

Aangeschoten
 p Een aperitief stimuleert de eetlust doordat de alcohol de 

speekselproductie en de aanmaak van insuline bevordert.
 p Door een rietje drinken maakt sneller dronken. De drank 

komt dan direct tegen je gehemelte aan en de alcohol dringt 
daar gemakkelijk meteen door in je bloed.

Aankleden
 p Het was een privilege om uitgenodigd te worden bij het 

aankleden en scheren van Lodewijk XiV te Versailles.
 p Als je geluk had, mocht je ook zien hoe de Zonnekoning bij 

het ontbijt zelf een eitje pelde.
 p Je viel echt met je neus in de boter als je het sfeertje mocht 

snuiven bij zijn stoelgang.
 p Maar het meest bijzondere was toch wel om hem in bad te 

zien gaan.
 p Want dat deed-ie maar vier keer in zijn leven.

Encyclopedie van Nutteloze Feiten Olympus.indd  |  Sander Pinkse Boekproductie  |  08/09/16  /  21:32  |  Pag. 11



12

Aanlengen
Wijn bevat slechts 17 procent meer water dan de mens.

Aanrecht
Daar zitten zoveel bacteriën op dat er zelfs na een flinke beurt 
met een schoonmaakmiddel dat 99 procent van alle huishoud-
bacteriën doodt, nog zeker honderd miljoen over zijn.

Aanrijding
Bridget Driscoll was in 1896 het eerste verkeersslachtoffer. Ze 
overleed nadat ze was aangereden door een automobiel die 
6 kilometer per uur reed.

Aanslag
Een kwart van alle Amerikaanse presidenten was doelwit van 
een moordaanslag.

Aanspoelen
 p De kop van elke walvis die aanspoelt op de Britse kust komt 

de Engelse koning toe.
 p De staart is voor de koningin.

Aanstekelijk
Pas op met zoenen: tandbederf is besmettelijk.

Aansteker
Eerder uitgevonden dan de lucifer.

Aantrekkingskracht
Niet alleen bloed, ook urine trekt haaien aan.

Aanvoerder
Kuddes paarden worden aangevoerd door een merrie.

Aapmens
 p Apen zijn voor 98 procent identiek aan ons.
 p Ze kunnen wel klinkers uitspreken, maar geen medeklinkers.
 p Ze vlooien niet, maar smikkelen lekkere zoute bonkies op uit 

de vacht van soortgenoten.
 p Bij de mensaap zijn de benen korter dan de armen. Bij de 

mens is het andersom.
 p We hebben wel vingernagels met hen gemeen.

Aardappel
In patat zit veel vitamine C.
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Aardappelsoep
In zes koppen gebonden soep zitten evenveel calorieën als in 
een portie patat.

Aardas
De aarde doet er nu zestien milliseconden langer over om rond 
zijn as te draaien dan duizend jaar geleden.

Aardbei
 p Is de enige vrucht met zaad aan de buitenkant.
 p Het seksuele leven van de aardbei is gevarieerd. Als de 

omstandigheden meezitten, kiest de plant voor ongeslachtelijke 
voortplanting (klonen).

 p In een vijandige omgeving prefereert de aardbei seks.
Aardbeving

 p De grootste ooit geregistreerde aardschok voltrok zich in 
1960 voor de kust van Chili.

 p Volgens de Amerikaanse kustwacht had hij een sterkte van 
9,5 op de schaal van Richter.

 p Hij richtte enorme schade aan in Zuid-Amerika, maar ook 
10 000 kilometer verder in Japan, dat werd getroffen door tsuna-
mi’s.

Aardgas
Brandt met een snelheid van 1 meter per seconde.

Aardigheidje
Tsaar Peter de Grote liet het hoofd van een minnaar van zijn 
echtgenote opzetten, als aardigheidje voor in haar slaapkamer.

Aardkern
 p Een massieve bonk ijzer, met uranium en plutonium.
 p Ruim 4200 graden heet.
 p Daardoor is het bij ons ’s nachts geen 272 graden onder nul.

Aardkloot
 p Levert voldoende warmte op om per jaar drie keer de totale 

behoefte aan elektriciteit op te wekken.
 p Is aan de noordkant vaker getroffen door natuurrampen dan 

aan de zuidkant.
Aardkorst

 p Is bij de evenaar 21 kilometer dikker dan aan de polen.
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 p Bestaat voor een groot deel uit uitwerpselen van bacteriën.
 p Is in verhouding dunner dan de schil van een ei.

Aardmantel
 p Bestaat uit gloeiend ijzer en nikkel. Daardoor vloeit dit en 

creëert dit magnetische polen en een magnetisch veld rond de 
aarde.

 p Dat veld beschermt ons tegen gevaarlijke kosmische 
straling.

Aardplaten
 p Schuiven maar door.
 p Amerika verwijdert zich van Europa.
 p Californië wordt een apart eiland.

Aards
Er zitten in een kilo aarde honderdmaal zoveel bacteriën als er 
sterren in het Melkwegstelsel zijn.

Aaseter
In spuug zitten bacteriedodende middelen. Vooral in honden-
spuug. De hond stamt af van een aaseter en beschermt zich van 
nature beter tegen bacteriën.

Aasgieren
 p Hebben geen zweetklieren.
 p Om af te koelen pissen ze op hun eigen pootjes.

Abnormaal
De lichaamstemperatuur van vogels is 41 graden Celsius.

Aboriginals
Lessen hun dorst met woestijnkikkers.

Abraham
Werd 175.

Abraham van Stolk
De Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk zag rond 
1900 voor het eerst wc-papier in Engeland en bood het vervol-
gens aan het Nederlandse koningshuis aan.

Absent
George H.W. Bush senior nam per jaar 135 vakantiedagen op, 
Jimmy Carter maar 19.

Encyclopedie van Nutteloze Feiten Olympus.indd  |  Sander Pinkse Boekproductie  |  08/09/16  /  21:32  |  Pag. 14



15

Absoluut
Temperatuur en snelheid hebben gemeen dat ze een absolute 
grens kennen. De ondergrens is 0 graden Kelvin, ofwel 273,15 
graden Celsius onder nul; de bovengrens is de lichtsnelheid: 
300 000 kilometer per seconde.

Academie
De eerste was in de achtertuin van Plato.

Acetylcholine
Het stofje waardoor kaviaar helpt tegen een kater.

Ach
Het enige dier dat huilt van verdriet is de mens.

Achterlangs
Bij meer dan 450 diersoorten is homoseksueel gedrag aange-
toond.

Achternaam
 p Toen de achternaam werd verzonnen, ontstond vrijwel 

overal de neiging om jezelf zoon of dochter van je vader te 
noemen.

 p Vandaar de veelvoorkomende Armeense naam Hovanessian, 
de zoon van Johan.

 p En het Ierse Fitzpatrick, de zoon van Patrick (via een Franse 
invloed: le fils de Patrick).

 p In IJsland hebben de kinderen een andere achternaam dan 
hun ouders. De achternaam daar is afgeleid van de voornaam 
van de vader. Als je bijvoorbeeld Kari Stefansson heet, dan 
heette je vader Stefan en nog iets.

 p De dochter van deze Kari krijgt als achternaam Karisdottir.
Achterom

De mens is binnen het dierenrijk uniek, omdat hij als enige aan 
anale penetratie en anale ejaculatie doet.

Achterste
De schildpad kan via zijn achterste ademhalen.

Achteruit
 p De krokodil, de kangoeroe en de emoe kunnen niet achter-

uitlopen.
 p Walvissen kunnen daarbij ook niet achteruitzwemmen.
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