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Figuur 3: Routing
en activiteiten van
bezoekers in de
Amersfoortse
Langestraat (boven)
en op de Utrechtse
Steenweg (onder)

Na mijn artikel ‘Professor Jan
Pieter Bakker in Suriname’
in Geografie december 2017
ben ik nog een paar zaken
op het spoor gekomen die
op een aantal van zijn
ontdekkingen.
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Bakkers schetskaart van de Nassau-expeditie.

Nagekomen Bakkeriana:
bauxiet en silicaplaatjes
z owel in inactieve als in levendige plinten gevestigd zijn. Zo zagen
we bij H&M vier keer zo veel activiteit als in andere delen van de
straat. Waarom hebben de plinten in de Langestraat meer impact
op het gedrag van bezoekers dan die op de Steenweg?
Hier komt de motivatie om de hoek kijken: op de Langestraat
lieten mensen die voor een specifieke winkel en/of product
kwamen relatief weinig activiteiten zien. Degenen die voor vermaak kwamen, juist relatief veel. Op de Steenweg ontbrak dat
verband (figuur 2).

Looproute
Maar het onderzoek leverde nog een ander inzicht op, dat te
maken heeft met de passantenstromen. Op de Langestraat liepen
de meeste bezoekers dicht langs de winkels, zagen de etalages
van dichtbij en focusten op de tentoongestelde goederen. Op de
Steenweg liepen ze midden op straat en zagen de winkelpanden
van enige afstand. Hun zicht was niet beperkt tot alleen de etalages en ze moesten dus ook een veel grotere diversiteit aan
prikkels verwerken.
Wij denken dat de inrichting van de ruimte een belangrijke rol
speelt in het afwijkende gedrag in beide straten. De Langestraat
heeft royale zijstroken en een smalle middenloper. Hier voelt het
‘natuurlijk’ om dicht langs de winkels te lopen. Op de Steenweg
zijn de zijstroken juist smal en staan er allerlei obstakels (prullen
bakken, lantaarnpalen, fietsen, uitstallingen van winkels) in de
‘loop’ van de bezoekers. Geen wonder dat de meeste mensen
het midden van de straat kiezen.

T

Stedelijk illusionisme
Het onderzoek bevestigt dat zowel de kwaliteit van de plint als
de motivatie waarmee mensen de winkelstraat bezoeken, van
invloed kan zijn op hun gedrag. Een belangrijk inzicht daarbij is
dat plinten de meeste invloed lijken te hebben op fun-shoppers,
tenminste als zij zich op maximaal een paar meter afstand bevinden. Hoe kleiner de afstand, des te groter de impact lijkt te
zijn. Idealiter is er daarom langs de winkelplinten voldoende
bewegingsruimte om etalages van dichtbij te kunnen bekijken.
In deze ‘verleidingszones’ kunnen bezoekers maximaal worden
gestimuleerd te blijven hangen, binnen te lopen, te gaan zitten
en iets te kopen of consumeren. Of het voor bezoekers ‘natuurlijk’ voelt om hier te lopen, hangt onder meer af van de straat
inrichting. Hiermee worden soms bewust maar veelal onbewust
allerlei (optische) ’trucs’ uitgehaald, die het gedrag van bezoekers
in winkelstraten sterk kunnen beïnvloeden. Denk aan de vlakverdeling in de bestrating die mensen als vanzelf volgen en
straatmeubilair dat bezoekers naar de winkels kan sturen. Wij
noemen dit fenomeen stedelijk illusionisme, om te benadrukken
dat de inrichting van de stad, straat en plint impact heeft op de
keuzes en het gedrag van mensen. Een beetje ‘Mindfuck’ in de
winkelstraat, die de binnenstad prettig kan verlevendigen.
Pimm Terhorst is ontwerper bij RuimteVerhaal en parttime docent bij
Hogeschool Utrecht. Rien van Stigt is docent-onderzoeker op Hogeschool Utrecht.

ijdens de Natuurwetenschappelijke expeditie 1948-1949
werd het Nassaugebergte beklommen, waar Bakker hoogwaardige bauxiet ontdekte. Die vondst staat gerapporteerd in
het artikel ‘Indrukken van de Natuurwetenschappelijke Expeditie
naar Suriname 1948-’49’ van Bakker en Lanjouw in het Tijdschrift
van het KNAG uit 1949. De beschreven chemische analyse zou
later leiden tot uitgebreide bauxietexploratie. Maar waar die
analyse vandaan komt, vertelt Bakker niet.

Oproep

I

n een artikel van Bakker en Levelt uit
1964, ‘An inquiry into the probability of
a polyclimatic development of peneplains
and pediments (etchplains) in Europe
during the Senonian and Tertiary period’,
verwijzen de auteurs naar een nog niet
verschenen artikel van J.P. Bakker en A.J.
Wiggers (1964), ‘Studies on pediplanation
and altiplanation in Surinam’.
Joop Wiggers was in 1955 bij Bakker gepromoveerd op de wordingsgeschiedenis
van de Noordoostpolder en werd later
hoogleraar aan de VU. In het boekje
Wosuna 1954-1959 staat dat Wiggers
in 1956 onder leiding van Bakker in
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Suriname het onderzoeksproject Geomorphological and sedimentological
research in the Sabanpassie area to
the south of Kwakoegron and in certain
other areas of Surinam heeft uit
gevoerd. Ook heeft hij bodemtypen
in het Surinaamse Wageningen en in
Nieuw Nickerie bestudeerd. Ik ben al
heel lang op zoek naar rapportage
van dat veldwerk, zowel vanwege de
kwartairgeologische geschiedenis als
vanwege de voorkomens van goud
en diamant in het Sabanpassiegebied.
Ik hoop van harte dat iemand mij
daaraan kan helpen.

In het archief van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD)
van Suriname blijkt een rapport van zijn hand te liggen uit 1951,
waarin Bakker zijn vondst nader toelicht. Het heet De witte bauxiet
op de zuidelijke plateaus van het Nassaugebergte (Suriname). Dit
geschrift komt in geen van zijn publicatielijsten voor. Het is dan
ook enkel een doorslag van een rapport van zes pagina’s voor
de GMD, dat nooit werd gepubliceerd. Er hoort ook een schetskaart van de expeditie bij, met de gelopen route en de monsterpunten. Die had ik nog niet eerder gezien. Het rapport beschrijft
dat tijdens de expeditie, op 17 maart 1949, bauxietgeoloog dr.
D.R. (Rob) de Vletter van Billiton langskomt, mogelijk via de radio
geattendeerd op de vondst. De Vletter vindt ook zelf witte bauxiet
en laat de monsters analyseren – inderdaad hoogstwaarschijnlijk door Billiton. Het wekt bevreemding dat Bakker in zijn artikel
met Lanjouw noch De Vletter noch Billiton noemt.

Silica
Een tweede mysterie is dat van de silicaplaatjes die Bakker op de
Voltzberg vond in zijn geliefde oriçangas of kociołki, kleine ronde
holtes in het kale granietoppervlak van de berg. Die plaatjes
zouden het gevolg zijn van de neerslag van silica uit het water
in de holtes, dat door fotosynthese van blauwalgen een hoge
pH-waarde had gekregen. Ik ben sindsdien zelf op de Voltzberg
geweest en heb geen silicaplaatjes gevonden. Wel zitten er in
het gruis in die ‘water-ogen’ veelvuldig vierkante splijtstukjes
van de kaliveldspaatmegakristen die uit de graniet zijn uitverweerd. Bakker zal die stukjes veldspaat toch niet voor silica
hebben aangezien? Ik blijf me verbazen over die man. •
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iets meer licht doen schijnen

