
Het nutteloze boek





100 citaten

20 lijstjes

200 punten

400 weetjes

125 tips

75 antwoorden

60 voorspellingen  

10 codes

David Demaerschalk



Voor iedereen 
die het leven nutteloos

en waardevol vindt.

t



NUTTELOZE INHOUDSOPGAVE

nutteloze toelichting – NUTTELOZE LIJST: korte carrières – nutteloze blad-
wijzer – nutteloze QR-code – nutteloze weetjes over de mens – nutteloze 
tips: thuis & daarbuiten – nutteloze citaten – nutteloze voorspellingen 
– NUTTELOZE LIJST: petieterige reuzen – NUTTELOZE LIJST: gigantische dwer-
gen – nutteloze weetjes over planten – nutteloze pincode – nutteloze 
antwoorden – NUTTELOZE LIJST: evenveel proteïnen als een biefstuk – 
nutteloze weetjes over dieren – nutteloze citaten – nutteloze tips: werk 
– bonushoofdstuk: nutteloze statistieken – nutteloze weetjes over aard-
rijkskunde – nutteloze morsecode – NUTTELOZE LIJST: ruimtereisjes met 
de kampeerwagen – nutteloze voorspellingen – nutteloze weetjes over 
geschiedenis – NUTTELOZE LIJST: bekende onthoofdingen in de geschiedenis 
– nutteloze antwoorden – nutteloze citaten – nutteloze weetjes over 
cultuur & vrije tijd – nutteloze tips: vrije tijd – NUTTELOZE LIJST: de prijs 
van één vierkante centimeter topkunst – nutteloze wegcode – bonushoofd-
stuk: nutteloze quiz – nutteloze weetjes over sport & spel – NUTTE LOZE LIJST: 
minuscule veelvraten – nutteloze citaten – nutteloze voorspellingen – 
nutteloze weetjes over wetenschap – nutteloze binaire code – NUTTELO-
ZE LIJST: exclusieve dingen die 1 miljard euro waard zijn – NUTTELOZE LIJST: 
banale dingen die 1 miljard euro waard zijn – nutteloze tips: gezondheid 
& veiligheid – nutteloze antwoorden – nutteloze weetjes over van alles 
– NUTTELOZE LIJST: het gewicht van innovatie – nutteloze punten – nutteloze 
citaten – nutteloze weetjes over de mens – NUTTELOZE LIJST: mannen om 
letterlijk op neer te kijken – NUTTELOZE LIJST: vrouwen om letterlijk naar 
op te kijken – nutteloze extra pagina – bonushoofdstuk: het nutteloze 
raadsel – nutteloze weetjes over planten – nutteloze citaten – nutteloze 
antwoorden – nutteloze voorspellingen – nutteloze barcode – nutteloze 
weetjes over dieren – nutteloze tips: familie & geliefden – NUTTELOZE LIJST: 
grappige Latijnse dierennamen – bonushoofdstuk: nutteloze vakbonds-
actie – nutteloze weetjes over aardrijkskunde – nutteloze gps-code – 
NUTTELOZE LIJST: gelijktijdig geboren en toch geen tweeling – nutteloze 
citaten – nutteloze weetjes over geschiedenis – nutteloze Aztec Code – 
nutteloze antwoorden – NUTTELOZE LIJST: wat er zoal in een Mini Cooper 
past – nutteloze weetjes over cultuur & vrije tijd – nutteloze citaten – 
nutteloze tips: openingszinnen – NUTTELOZE LIJST: moeilijk uit te spreken 
woorden – bonushoofdstuk: nutteloze vertalingen – nutteloze weetjes 
over sport & spel – NUTTELOZE LIJST: de traagste sprint op de 100 meter – 
nutteloze toegangscode – nutteloze voorspellingen – nutteloze weetjes 
over wetenschap – nutteloze antwoorden – nutteloze citaten – nuttelo-
ze weetjes over van alles – NUTTELOZE LIJST: het aantal letters in Neder-
landstalige klassiekers – nutteloze braillecode – nutteloze voorspellin-
gen – nutteloze citaten – nutteloze tips: valse beloftes – NUTTELOZE LIJST: 
bezigheden die een eeuwtje in beslag nemen – bonushoofdstuk: nutteloze 
ontspanning – nutteloze epiloog

8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 32 – 34 – 38 – 40 – 42 – 46 – 50 
– 51 – 52 – 54 – 57 – 58 – 60 – 62 – 66 – 68 – 69 – 70 – 73 – 76 – 78 – 80 – 82 – 87 – 88 – 89 –  
90 – 92 – 94 – 99 – 100 – 102 – 104 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 116 – 118 – 120 – 122 – 123 
– 128 – 130 – 131 – 132 – 136 – 137 – 138 – 140 – 143 – 144 – 146 – 148 – 152 – 154 – 156 – 157 –  
160 – 164 – 165 – 166 – 168 – 172 – 174 – 176 – 180 – 181 – 182 – 184 – 186 – 188 – 189 – 191



NUTTELOZE TOELICHTING

De inhoud van dit boek spreekt voor zich  
en behoeft absoluut geen verdere uitleg. Vandaar deze toelichting.

s

Laten we even de hoofdstukken in willekeurige volgorde doornemen,  
omdat chronologie net zoals fierljeppen niet meer van deze tijd is.

s

Om te beginnen zijn er – nee, wacht, want dan wordt het toch chronologisch –  
om niet te beginnen zijn er de nutteloze citaten en die moet u, net zoals alles in dit lichtvoetige 
naslagwerk, niet al te letterlijk nemen. Sommige uitspraken zijn daadwerkelijk afkomstig van de geciteerde 

personen, andere zouden ze of hadden ze misschien ooit eens gezegd kunnen hebben.

s

Voor de NUTTELOZE LIJSTjes werd er een zorgvuldige selectie gemaakt  
van onderwerpen waar:

s

De nutteloze tips die u in verschillende categorieën krijgt voorgeschoteld  
omdat een herhaling van steeds dezelfde categorie wat eentonig zou zijn,  

kunt u beter niet in de praktijk uitproberen. Tenzij u graag verongelukt,  
in elkaar wordt getimmerd, afgaat als een gieter  

of wilt worden gearresteerd voor openbare zedenschennis.

s

Tussendoor wordt u getrakteerd op nutteloze bonushoofdstukken waarvan u  
ten onrechte denkt dat ze gratis zijn. Gratuit, dat wel.

s

1 – niemand om heeft gevraagd

2 – niemand in is geïnteresseerd

3 – niemand wijzer van wordt

4 – niemand mee kan uitpakken

5 – geen vijfde ding over te vertellen valt



Vooral in het verleden en het heden werden en worden er gedurfde uitspraken gedaan  

over de toekomst. Vaak blijken dat echter nutteloze voorspellingen  

die nooit uitkomen. Kandidaat-Nostradamussen krijgen een bloemlezing  

om te leren hoe het niet moet.

s

Ook speurders worden op hun wenken bediend met nutteloze codes  

die meesterlijk werden verborgen op ultrageheime pagina’s.  

(Niet-speurders kunnen die pagina’s gewoon terugvinden in de inhoudsopgave.)  

Sommige van deze codes zijn heel makkelijk te ontcijferen. De andere ook.  

Gewoon de juiste app op uw smartphone installeren en klaas is Frits,  

want Kees is met vakantie.

s

Dit boek is gebaseerd op De Nutteloze Website, www.denuttelozewebsite.com  (*1996),  

een veelbekroonde internetpionier in zijn genre, omdat niemand anders  

ermee wilde beginnen en omdat in die tijd bijna elke website werd bekroond  

die met www begon. Bezoekers, die duidelijk niks anders te doen hebben,  

worden er uitgedaagd om nutteloze vragen te stellen waarop de webmaster,  

die ook niks anders te doen heeft, hun nutteloze antwoorden geeft  

en ze hier nu als auteur, die eveneens niks anders te doen heeft, publiceert.

s

De kersen op deze papieren (en zo smaakt ze ook) slagroomtaart zijn de nutteloze weetjes.  

Gecheckt, gedubbelcheckt en getrippelcheckt om er zeker van te zijn  

dat de onzin die u te slikken krijgt volledig correct is.  

Zodra u deze weetjes, die u nooit eerder hebt geweten,  

zult weten, zult u het geweten hebben, want u zult niet weten waarom u ze weet  

en ook niet hoe u ze kunt ‘ontweten’.

s

Zo, u weet nu ongeveer evenveel als aan het begin van deze toelichting  

en dat was ook de bedoeling.

Veel nutteloos leesplezier!
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~ nutteloze lijst ~
HELE KORTE CARRIÈRES

( auteurs van nutteloze boeken niet meegerekend )

  10  
William Henry Harrison

president van de VS

31 dagen

  9  
Urbanus VII

paus

13 dagen

  8  
Tang Shangdi
keizer van China

18 dagen

  7  
Lady Jane Grey

koningin van Engeland

9 dagen

  6  
Hor I

farao van Egypte

7 dagen

  5  
Gabrielle Brum

Miss World

18 uur

  4  
Michaël Aleksandrovitsj

tsaar van Rusland

16 uur

  2  
Anton van Bourbon

koning van Frankrijk

20 minuten

  3  
Bill Johnson

CEO van Duke Energy

2 uur

 1 
Leroy Rosenior

manager van voetbalclub Torquay United

10 minuten
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NUTTELOZE QR-CODE
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BONUS
HOOFD
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– Oplossing –

Het raadsel was in feite een strikvraag, en ook niet zo’n beetje.
De vijf kaalgeschoren dwergpoedels werden bij hun aankomst in Cuba stante pede gefusilleerd 

door de Oegandese dwerg met lesbische neigingen en een blonde borsthaarpruik,  
en wel dermate stante pede dat ze nog in de roze 2 pk zaten terwijl ze werden gefusilleerd,  

wat betekent dat niet alleen de kaalgeschoren dwergpoedels,  
maar ook de roze 2 pk werd doorboord met kogels.

Rekening houdend met het feit dat de Oegandese dwerg in zijn vrije tijd de broer is  
van de blinde struisvogel met ecologisch-fundamentalistische roots en een gsm met  

een abonnement bij Vodateloxistar en hij zelf ook een natuurliefhebber is van  
heb-ik-jou-daar-en-ginds-ook-nog-wat, is hij totaal antisigaret en aldus ook totaal  
anti-roze-2 pk-asbak. Als u bovendien weet dat de broer van de Oegandese dwerg  

– de struisvogel – blind is en er desondanks moeiteloos in slaagt om de vliegende neushoorn 
midden in de Kalahariwoestijn met één welgemikt katapultschot naar beneden te halen  

(sowieso al geen makkie, want vliegende neushoorns zijn echt retesnel; het bewijs: hebt u er ooit 
eentje zien vliegen? Aha, 'quod erat demonstrandum'!), dan zal zijn broer, de Oegandese dwerg,  

de wetten der genetische erfelijkheid in acht nemend, een nog betere scherpschutter zijn.  
Bijgevolg kon hij probleemloos de kaalgeschoren dwergpoedels én de roze 2 pk én de asbak  
van de roze 2 pk doorzeven met natuurvriendelijke kogels op basis van gefilterde sojaolie.  
Dús: als de asbak eruitziet als een bodemloos vergiet, dan kunt u er zoveel theelepeltjes 

smeerkaas in droppen als u maar wilt.
Het enige juiste antwoord op de vraag ‘Hoeveel theelepeltjes smeerkaas gaan er in de asbak  

van de roze 2pk als de kleine wijzer van Big Ben op 3 en de grote wijzer op 478 staat?’ is dus: 
oneindig veel, zolang de smeerkaasvoorraad strekt.

Dat van die wijzertjes van Big Ben stond er slechts bij als afleiding.

het nutteloze 
raadsel
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» NUTTELOZE WEETJES «
OVER PLANTEN

Last van muggen?  
Bied ze vriendelijk een kopje espresso aan.  

Koffieplanten gebruiken hun cafeïne namelijk  
als een natuurlijk pesticide tegen vervelende insecten.

De vloeistof in jonge kokosnoten kan dienen als  
surrogaat voor bloedplasma, maar uitsluitend  
in uitzonderlijke noodgevallen, bijvoorbeeld als er  
GEEN fysiologische zoutoplossing voorhanden is.  
Benieuwd wat Dracula vindt van zo’n  
'Bloody Coconut'-cocktail.

Zurige types kunnen  
soms verrassend zoet  
uit de hoek komen.  
Citroenen bevatten bijvoorbeeld  
meer suiker dan aardbeien.

Avocado’s bevatten ruim 4 procent meer vet  
dan olijven en zijn dus de eh… meest volslanke  
vruchten ter wereld.

Veenbessen stuiteren zo goed dat ze door de Smurfen  
als tennisballen zouden kunnen worden gebruikt.  
Dat komt omdat er in het fruit kleine luchtzakjes zitten.

De grapefruit is de enige citrusvrucht die niet is ontstaan  
in Zuidoost-Azië, maar een heel eind verderop, in de Caraïben.  

Daar stond hij sinds halverwege de achttiende eeuw bekend als  
de verboden vrucht van Barbados, een titel die hij enkele jaren geleden  

heeft moeten afstaan aan zangeres Rihanna.

Een citroen met een gladde schil 
is trouwens sappiger dan eentje 
met een ruwe schil.  
De belastingdienst geeft daarom 
de voorkeur aan die eerste. 
Meer uitpersplezier.
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‘Ik heb geen idee.’
Albert Einstein

WETENSCHAPPER

‘Ik heb geen zin.’
Goedele Liekens

VOORLICHTSTER

‘Ik heb geen toekomst.’
Johnny Rotten

PUNKER

‘Ik heb geen energie’
Het Duracell-konijntje

ICOON

‘Ik heb geen banaan in mijn oor!’
Bert

KINDERVRIEND 
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‘Ik zie het niet meer zitten.’
Stevie Wonder

MUZIKANT

‘Ik zie er stralend uit.’
Marie Curie

ONDERZOEKSTER

‘Ik voel me een beetje stijfjes.’
Frankenstein

MONSTER

‘Ik ben op mijn pik getrapt.’
Ru Paul
DRAGQUEEN

‘Ik heb op mijn pik getrapt.’
Ron Jeremy

ACTEUR
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N Wat is een overbodige, nutteloze vraag?

 @ Goed geprobeerd.

                

N Waarom is een cavia warmer dan een platvis?

 @ Omdat hij langer op de barbecue heeft gelegen.

                

N Als Amerikanen rijst gooien bij een bruiloft,  
waarmee gooien Aziaten dan?

 @ Met hamburgers.

                

N Door wie werd de heilige maagd Maria nu eigenlijk 
zwanger gemaakt?

 @ Ik wil niets suggereren, maar Bill Clinton wei-
gert elk commentaar.

                

N Waarom is de diameter van mijn vinger gelijk 
aan die van mijn neusgaten?

 @ Omdat u zakdoeken blijkbaar overbodig vindt.

                

N Als een eend met slechts één pootje in cirkels 
rondzwemt, wat doet een eend zonder pootjes dan?

 @ Die krijgt een nummer op haar kont en belandt 
op de kermis.
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NN Waarom is het gras van de buurman altijd groener?

 @ Omdat zijn twaalf Duitse herdershonden hun 
behoefte op het uwe doen.

                

N Is de aarde rond?

 @ Nee, het is eigenlijk een kubus met  
een identiteitscrisis.

                

N Waarom heb ik dat afgrijselijke scharminkel  
een tongzoen gegeven?

 @ Tja, u bent per slot van rekening met haar getrouwd.

                

N Wat is de beste manier om van deze aardkloot  
af te komen.

 @ Heel hoog springen.

                

N Waarom droegen de kamikazepiloten tijdens  
de Tweede Wereldoorlog een helm?

 @ Om geen zonnesteek te krijgen.

                

N Is er leven na de dood?

 @ Alleen als u voldoende spaarpunten hebt verzameld.
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NUTTELOZE 
VOORSPELLINGEN

‘Er zal misschien een recessie komen wat de aandelenkoersen betreft, 
maar niets in de vorm van een crash.’

AMERIKAANS ECONOOM IRVING FISHER IN THE NEW YORK TIMES OP 5 SEPTEMBER 1929

Anderhalve maand later, op 24 oktober 1929, vond de bekendste beurscrash in de geschiedenis plaats, 
en zo leidde die onschuldige recessie tot de Grote Depressie.

x

‘Democratie zal dood zijn tegen 1950.’ 
AUTEUR JOHN LANGDON-DAVIES IN 'A SHORT HISTORY OF THE FUTURE' IN 1936

Enkele ‘democratisch’ verkozen leiders doen ontzettend hard hun best 
om die voorspelling alsnog te doen uitkomen, maar voorlopig zonder wereldwijd succes.

x

‘[Rock-’n-roll] zal rond juni verdwenen zijn.’ 
'VARIETY MAGAZINE' IN JANUARI 1955

Toegegeven, ze hebben er niet bij vermeld in welk jaar.

x

‘Tegen 1985 zal de luchtvervuiling de hoeveelheid zonlicht die de aarde bereikt gehalveerd hebben.’ 
'LIFE MAGAZINE' IN JANUARI 1970

In dat geval zouden we in de Benelux continu in het donker leven.

x

‘De voorraden lood, zink, goud en zilver zullen voor 1990 volledig uitgeput zijn.’ 
CHEMICUS HARRISON BROWN IN HET MAANDBLAD 'SCIENTIFIC AMERICAN' IN 1970

Dus alleen wie sindsdien derde werd op een sportevenement heeft géén valse medaille gekregen? 
Je zou als atleet voor minder met lood in je schoenen aan de wedstrijd beginnen. 

Ach nee, dat kan ook al niet meer.
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NUTTELOZE 
VOORSPELLINGEN

‘Tegen het jaar 2000 zal er geen ruwe olie mee zijn.’ 
ECOLOOG KENNETH WATT IN 1970

Het zwarte goud blijft desondanks lustig vloeien. In 1970 werden er ‘slechts’ 48 miljoen vaten olie 
per dag geproduceerd, terwijl dat er in 2015 – anderhalf decennium na de voorspelde droogte – 

ruim 95 miljoen waren.

x

‘Ik voorspel dat internet weldra op spectaculaire wijze als een supernova zal exploderen 
en in 1996 catastrofaal ineen zal storten.’ 

ROBERT METCALFE, MEDEONTWIKKELAAR VAN HET ETHERNET, IN 1995

Niet internet, maar de geloofwaardigheid van Robert Metcalfe is in 1996 catastrofaal ineengestort.

x

‘Het Y2K-probleem (= millenniumbug) is het elektronische equivalent van El Niño, 
en er zullen wereldwijd akelige problemen opduiken.’ 

JOHN HAMRE, AMERIKAANS VICEMINISTER VAN DEFENSIE, IN 1999

En ja hoor, heel akelig: op 1 januari 2000 om één minuut na middernacht… 
was er geen vuiltje aan de lucht.

x

‘De beschaving zal binnen vijftien à dertig jaar eindigen, tenzij er onmiddellijk actie 
wordt ondernomen tegen de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.’ 

NOBELPRIJSWINNAAR EN WETENSCHAPPER GEORGE WALD IN 1970

George Walds leven eindigde in 1997, de rest van de beschaving – die helaas nog altijd relatief weinig 
actie onderneemt tegen diezelfde problemen – is er nog steeds.

x

‘De wereld zal vergaan op 6 september 1994.’
‘De wereld zal vergaan op 31 maart 1995.’

‘De wereld zal vergaan op 21 oktober 2011.’
AMERIKAANS DOEMDENKER HAROLD CAMPING IN RESPECTIEVELIJK 1992, 1994 EN 2010

‘Harold Camping zal vergaan op 15 december 2013’ voorspelde hij niet… maar hij deed het wel.
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