Barrie en het raadsel van
de 1 miljard

verloren
Product dat 1
miljard mensen
kunnen gebruiken
in verband met geheugenverlies geen
beschrijving mogelijk

Op een dag zag Barrie een wel heel vreemde poster. Een product dat één miljard mensen kunnen gebruiken, maar waar geen
beschrijving van was? En waar geen naam onder stond? Barrie begon na te denken. Dit was een uitdaging! Maar waar begin
je met zoeken als je geen beschrijving hebt? De stad is groot, en 1 miljard mensen is veel...

Het antwoord op de vraag was duidelijk: hier moest gebrainstormd worden. Waar houden 1 miljard mensen zich regelmatig
mee bezig? En waar zou zich een product voor 1 miljard mensen schuil kunnen houden? Categorieën waar mensen zich tegenwoordig het meest mee bezig hielden waren volgens Barrie het milieu, social media (privacy), comfort, en techniek.
Nu het adres van deze categorieën opzoeken, en de zoektocht naar het product kan beginnen!

Dit is allemaal wel heel leuk en aardig, maar er zijn al
zóveel mensen die over die onderwerpen iets te zeggen
hebben... ik denk dat ik meer kans maak op een goed
en leuk product als ik het eens van een hele andere kant
bekijk. Geen problemen opzoeken, maar gewoon leuke
experimenten opzoeken en kijken of ze mij inspireren. Dat
maakt het zoeken naar het product nog leuk ook.

- Gelijkenis (naam of geboortedatum) leidt
tot sympathie

- Waarom een douchegordijn plakt zodra de
warme kraan open wordt gedraait

- Machines kunnen kietelen

- Geurabsorberend ondergoed

- Draaimolenachtig iets zorgt voor overgeven, - Namaaktestikels voor gecastreerde honden
waarschijnlijk tegengestelde zintuigelijke
meldingen
- Natriumchloraat laat broeken ontploffen
- Zelf een regenboog maken is mogelijk
- Met sokken over je schoenen glijd je
minder snel uit bij gladheid
- Vrouwen hebben voor een ritje in de
achtbaan meer ademtekort dan erna

- Wasabi-alarm: spray met sterke geur. Voor
slechthorenden en misschien later als geurvreter
- Koper maakt haar groen
- Waarom koffie tijdens het lopen over de
rand klotst

- Vanilline (vanille smaakstof) kan worden
gewonnen uit koeienpoep
- Hoe lakens verkreukelen
- Limburgse stinkkaas werkt als muggenlokmiddel

Zo gezegd, zo gedaan. Met het hele internet open en boeken naast haar laptop ging Barrie op zoek naar inspiratie. De IG Nobelprijs en boeken van Reto Schneider over bizarre experimenten bleken een grote bron van inspiratie te zijn; experimenten
die direct inspireerden tot de mogelijke verblijfplaats van het product werden opgeschreven.

Met deze lijst kan ik wel vooruit! Maar als ik al die adressen bijlangs moet gaan om het product te zoeken, zal ik
heel lang bezig zijn. Ik ga bekijken bij welke adressen ik
het meeste kans maak op het vinden van het product, dat
scheelt me een hoop tijd.

Om te voorkomen dat ze de hele stad moest doorsjouwen, bekeek Barrie de hele lijst nog eens en keek bij welke experimenten zij het meest het gevoel had dat daar wel eens een product verstopt kon zitten. Waren er al veel producten aanwezig rond
het onderwerp, of was de uitkomst van het experiment algemeen bekend, dan viel het af.

Na veel wikken en wegen wist Barrie het aantal adressen te reduceren tot vier. De bewoners waren mevrouw Sokken over de
Schoen, meneer Regenboogmaker, de jonge student Klots van de Koffie en het gezin Kreukel, waarvan de moeder eeuwig en
altijd klaagde over de lakens.

De volgende stap voor Barrie was het observeren van deze vier huishoudens. Waar dachten zij aan, wat waren hun dagelijkse
bezigheden, met wie gingen zij om, wat wilden zij graag bereiken in het leven? Aantekeningen en eventuele vragen werden
bijgehouden in haar notitieboek. Zo probeerde zij erachter te komen wat het product zou kunnen zijn.

Barrie’s aantekeningen over Klots van de Koffie

Barrie’s aantekeningen over het gezin Kreukel

Barrie’s aantekeningen over meneer Regenboogmaker

Barrie’s aantekeningen over mevrouw Sokken over de Schoen

Wat zal Barrie nog meer ontdekken?
In wiens huis zal het product zich bevinden, en wat zal
het product eigenlijk zijn?
Je leest het allemaal in deel 2 van
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