
‘Indiase massale stroomstoring kan ook hier’

SEATTLE – Microsoft stopt volgend
jaar met de online e-maildienst
Hotmail. In plaats daarvan komt
het bedrijf met een vernieuwde
Facebook-vriendelijke versie van
zijn Outlook-mailprogramma. Gis-
teren presenteerde het bedrijf het
nieuwe Outlook.com, met een
nieuw uiterlijk. ’s Werelds grootste
softwarebedrijf hoopt met de om-
schakeling het verloren marktaan-
deel op Google’s snelgroeiende
Gmail te keren.

door Rob Schoonen

EINDHOVEN – Populaire muziek lijkt
steeds meer op elkaar. Componis-
ten gebruiken tegenwoordig min-
der klanken, de melodieën lijken
meer en meer op elkaar en ook
wordt de muziek steeds luider. Dat
stellen Joan Serrá en zijn onder-
zoeksteam van het Spaanse Natio-
naal Onderzoeksinstituut (CSIC)
in het blad Nature. Alle genres uit
de popmuziek van de laatste vijf-
tig jaar zijn bij de Spaanse studie
betrokken.

De wetenschappelijke studie, te le-
zen op de website van Nature, is
gedaan met gebruikmaking van
een database waarin Serrá en zijn
team 464.411 popliedjes hebben
verzameld uit de periode 1995 tot
2010. Alle genres zijn daar in opge-
nomen, variërend van rock, pop,
hiphop, metal tot en met elektroni-
sche muziek.
Het onderzoek richtte zich met na-
me op timbre, pitch en sterkte.
Met ‘timbre’ bedoelen de onder-
zoekers de kleur en de textuur van
het geluid. ‘Pitch’ staat voor de har-

monie, inclusief de akkoorden, me-
lodie en de arrangementen. Met
‘loudness’ of geluidssterkte wordt
de zogeheten intrinsieke geluids-
sterkte van een liedje bedoeld, dus
niet de sterkte die je zelf bepaalt
door aan de volumeknop van het
apparatuur te draaien.
Serrá en het team concluderen dat
er steeds minder variatie zit in de
melodieën en dat steeds vaker de-
zelfde akkoorden worden ge-
bruikt. Vooral na de jaren zestig
worden de liedjes eenduidiger.
„Een wat ouder liedje met iets an-

dere, simpeler akkoorden, andere
instrumenten en opgenomen met
moderne technieken die een grote-
re geluidssterkte toestaan, kan
makkelijk als nieuw, modieus en
baanbrekend worden gezien”, stel-
len de onderzoekers.
Serrá en de zijnen zijn verder van
mening dat in de jaren zestig door
verschillende groepen veel geva-
rieerdere muziek werd gemaakt en
meer werd geëxperimenteerd dan
nu. Serrá noemt daarbij met name
de Britse groep Pink Floyd.

www.csis.es enwww.nature.com

LIEREN – Bij een ongeluk op Kanaal
Zuid, ter hoogte van het viaduct
met de A50, is gisteravond een
40-jarige man uit Apeldoorn om-
gekomen. Zijn auto reed tegen een
boom en vloog in brand. Een trau-
mahelikopter werd opgeroepen.
Getuigen en hulpverleners pro-
beerden het slachtoffer te reanime-
neren, maar zonder succes. Het is
de tweede keer binnen een paar
weken dat bij een eenzijdig onge-
val op Kanaal Zuid een dodelijk
slachtoffer valt.

Microsoft stopt
met Hotmail

Dode bij ongeluk
op Kanaal Zuid

Popmuziek steeds meer van hetzelfde

door Lennart Hofman

DEN HAAG – De handel in illegale
medicijnen is lucratief. In 2010
ging alleen al in Nederland naar
schatting 79 miljoen euro om. Cri-
minelen die zich bezighouden met
drugs, richten zich daarom steeds
vaker op illegale medicijnen.
„De productielijn is goedkoop en
eenvoudig, dankzij het internet is
het makkelijk om te doen, de pak-
kans is miniem, de straffen laag en
de winsten zijn enorm”, zegt Car-
lo van Heuckelom van Europol.
Daarnaast is volgens schattingen
van het ministerie van Volksge-
zondheid (VWS) 50 tot 90 pro-
cent van deze geneesmiddelen
nep, en is de samenstelling soms
gevaarlijk onvoorspelbaar. VWS
verwacht dat de handel via het in-
ternet de komende jaren alleen
nog maar zal toenemen.
In Nederland kwamen dit jaar al
drie strafzaken groot in het
nieuws. Gisteren werden in Den
Haag nog celstraffen van 24 en 20
maanden en een boete van 50.000
euro geëist egen een 30-jarige man
en diens 59-jarige moeder wegens
de online verkoop van onder meer
zware kalmeringsmiddelen. Klan-
ten moesten met andere omschrij-
vingen geld overmaken, zoals ‘ben-
zinegeld’ of ‘tasjes’. En de afgelo-
pen maanden werden in Gronin-
gen en Beverwijk mensen opge-
pakt die afslankmiddelen met de
verboden stof sibutramine ver-
kochten.
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CALCUTTA – Een kapper in de Indiase stad Calcut-
ta knipt zijn klant noodgedwongen met een kaars-
je in de hand. Een massale stroomstoring in zijn
land treft 670 miljoen mensen. Volgens hoogle-
raar elektriciteitsvoorziening Lou van der Sluis

van de TU Delft is de storing geen unicum in de
wereld. Die kan overal voorkomen. „Ook in Ne-
derland of in andere delen van Europa. In 2003
was er nog een stroomstoring die heel Italië lam-
legde.” „Doordat wij natuurlijke hulpbrommen

als zon en wind gebruiken is de stroomlevering
niet altijd geheel zeker. En bij overbelasting her-
stelt een elektriciteitscentrale zelf het evenwicht
door uit te vallen.”  foto Bika Das/AP
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� Criminelen stappen van drugs
over op geneesmiddelen.

� ‘Productie goedkoop, pakkans
miniem, straffen laag en win-
sten enorm.’

Apeldoornse Courant
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