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Geheugen / Memory
“Ik bedoel ze kunnen naar de maan, ze kunnen computers maken, maar 
je geheugen, zeg maar een beetje rendabel afstellen, dat er op het juiste 
moment ook inderdaad de juiste informatie naar boven komt, dat schijnt maar 
niet te lukken. Dat vind ik zo slordig. 
………, weet je wat ik eigenlijk nog het meest storende vind, soms moet je 
even snel iets weten, weet je wel heb je even snel iets nodig waarvan je 
zeker weet dat het er in zit, zit er al heel lang in, en dan komt het er niet meer 
uit.”
[We can travel to the moon, we have built computers, but making our memory 
work a little more efficiently, so that you can remember the right information at 
the right time, seems almost impossible. I think that’s shoddy workmanship.
……, you know what I find most annoying, sometimes you need to know 
something really fast and you know it’s in your memory, that it’s been there 
for ages, but it just won’t come out.”]

Brigitte Kaandorp in “….en Vliegwerk”, 1996




