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Zoë Lienberger met haar ontwerp voor een duikboot, Zürich
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FANTASIE KAN EEN SOORT ZIGZAG ZIJN

Het verschil tussen 
denken en fantaseren

 Hoofdedacteur 
 JUDITH NAB 
 ZÜRICH

Kan je het verschil voelen 
tussen fantasie en gewone 
gedachten? Deze vraag stelden 
we aan wetenschappers 
en kinderen, tijdens een 
workshop in Zürich.  We 
dachten na over dieren die in 
de diepzee kunnen wonen en 
nog niet ontdekt zijn. 

Er zijn genoeg voorbeelden van we
tenschappers en schrijvers die iets 
verzonnen dat later waarheid werd. 
Denk maar eens aan Jules Verne, de 
Franse schrijver die al 100 jaar ge
leden allerlei verhalen schreef over 
avontuurlijke reizen naar onbeken
de gebieden zoals de diepzee, de bin
nenkant van de aarde en de maan!

Kon hij in de toekomst kijken? 
Geen idee, maar zijn verzonnen ver
halen zijn voor een deel wel waar
heid geworden. De wetenschappers 
met wie wij werkten tijdens dit pro
ject zeiden ons wel allemaal dat er 
fantasie en creativiteit nodig is om 
ontdekkingen te doen en om oplos
singen te vinden voor problemen.

Ook zijn er voorbeelden van men
sen die een ‘onmogelijke’ droom 

hadden. Zoals meneer Piccard, die 
zelf een duikboot wilde bouwen om 
daarmee naar het diepste punt van 
de diepste zee te gaan. Onmogelijk! 
zei iedereen... Bezwaren genoeg... 
Maar het is hem toch gelukt. Dat 
lees je hier verderop.  En wat dacht je 
van de jonge wetenschapster Sandra 
Rey, die steden wil verlichten met 
lichtgevende bacteriën? Ook een 
fantasie die werkelijkheid wordt. Of 
noem je dat anders? Afijn.Dit was 
het gesprek dat er toen met de kin
deren ontstond:

Olga Schaffner (9 jaar) : Als je denkt 
doe je dat in je hoofd, dan is dat het 
denken dus, je kan ook wel fantasie 
denken, je kan ook rekensommen 
denken, je kan eigenlijk alles den
ken, je kan je alles voorstellen. Maar 
dat is toch nog anders dan fantasie. 
Omdat fantasie heel snel komt, heb 
je het niet voorbereid. Als ik nu te
gen je zeg: ‘Maak een tekening en 
gebruik je fantasie.’ Dan komt het 
heel snel in je op. Want als het lang 
duurt, dan is het iets dat je denkt. 
Dat is dus iets anders dan fantaseren. 
Sofia de Luca (8 jaar) : Ja, want gedach
ten zijn in het hoofd, dus... als het fan
tasie is, dan is het meer als een beeld. 
Zoë Lienberger (9 jaar): Ja goed, maar 
het verschil tussen die twee is niet al
tijd erg groot. Soms kunnen ze ook 
op elkaar lijken. Je kan het verschil 

niet echt zien maar op de een of an
dere manier voel je het. 

Weet jij altijd of het fantasie is 
of denken?
OLGA: Kijk, als ik iets verzin vanuit 
mijn fantasie – wat ik eigenlijk heel 
graag doe – dan merk ik  op de een 
of andere manier of het waar is of 
niet. Maar er zijn ook beelden... als 
iemand me vraagt of dat nu werke
lijk bestaat of niet, dan ben ik er niet 
zo zeker van.

Als je een beeld maakt in je 
hoofd, is dat dan fantasie?
OLGA: Als er nu een wetenschapper 
komt en ons plaatjes laat zien dan heb 
je die ook in je hoofd. Dan heb je dus 
ook werkelijkheid in je hoofd. Er is 
niet alleen fantasie in je hoofd. Er be
staat een scheidingslijn in je hoofd tus
sen fantasie en werkelijkheid. Ik stel 
me dat zo voor: aan de ene kant zit de 
fantasie en aan de andere kant de wer
kelijkheid. Op die manier raakt het 
hoofd niet in de war. Misschien is er 
nu voor de fantasie ook minder plaats 
dan voor rekenen en Nederlands en zo 
dat naar binnen komt.

Vind je het belangrijk, dat 
iemand fantasie heeft?
SOFIA: Ja, want als je fantasie hebt, 
dan kan je ook iets tekenen dat niet 
bestaat.

Bestaat er een verschil tussen 
fantasie en werkelijkheid?
SOFIA: Ja, ik vind van wel. Als je iets 
natekent dan lijkt het er meestal ook 
op, maar als je iets uit je fantasie te
kent dan ziet het er anders uit dan 
bij het natekenen.

Wat is dan het verschil tussen 
fantasie en werkelijkheid?
OLGA: Hmm, fantasie, daarbij kan 
je iets uit je binnenste halen wat niet 
per se waar is. Het kan ook als een 
soort zigzag zijn, iets uit je hoofd, 
iets wat zomaar bij je opkomt. Maar 
werkelijkheid is iets dat écht waar is, 
dat ook echt bestaat. 

Later dachten we hier met andere 
kinderen in andere workshops ook 
over na. Wat is precies het verschil 
tussen verbeelding en werkelijk
heid, en is dat eigenlijk wel zo be
langrijk om te weten? Ja, want ver
beelding hoef je niet te toetsen aan 
wat er al bestaat. En zo kom je tot 
goede ideeën! Het werd tijdens onze 
workshops de rode draad van dit 
hele project:  Wat je verzint kan wel 
eens waar zijn, of waar worden.

WAT JE VERZINT KAN 
WEL EENS WAAR ZIJN, 

OF WAAR WORDEN
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HET BEGON ALLEMAAL ZO 

Wat gebeurde er in het 
allereerste begin van alles?

D
e oerknaltheorie 
zegt dat het hele univer
sum begon met een ex
plosie. Vanuit het niets, 

kwam materie bij elkaar in één punt. 
Dit punt begon te draaien en explo
deerde. Vanuit deze explosie zijn het 
hele universum, de aarde, de sterren 
en de planeten ontstaan.  

Het creationisme is het daar hele
maal niet mee eens. Deze leer zegt dat 
God alles gemaakt heeft. De evolutie
theorie zegt weer dat dat juist  niet 
kan!  En dat een eenvoudig wezen 
zich langzaam tot een ingewikkel
der wezen ontwikkelde: van plank
ton naar een vis, naar een salamander, 
naar een aap, enzovoorts... 

Stephen Hawking, een beroemde na
tuurkundige (waarover later meer), 
zegt: ‘De vraag  van wat er gebeurde in 
het allereerste begin van alles, is een 
beetje een zelfde soort vraag als “wat 
gebeurt er op het randje van de we
reld” toen mensen nog dachten dat 
de aarde een platte pannenkoek was, 

met de zee die af en toe over het rand
je viel. Ik heb dit getest door een ex
periment te doen. Ik ben de wereld 
over gegaan, en ik ben er nooit vanaf 
gevallen. 

Zoals we allen weten is het probleem 
van het randje van onze aarde opge
lost toen mensen zich realiseerden dat 
de wereld geen plat bord of pannen
koek was, maar een ronde oppervlak
te. Tijd is als een gang, die geen begin 
of einde heeft maar voor altijd door
loopt. Dat betekent dat we af zijn van 

de vraag en het probleem dat tijd ooit 
een begin zou moeten hebben. Net 
zoals we ooit afkwamen van het pro
bleem van het randje van de wereld.’

Mira, 12 jaar: 
“Ik denk zelf (weet eigenlijk zeker) dat er 
aan het allereerste begin van alles een he-
mel was die er altijd al was, en die er nog 
steeds is. 
Die hemel is helemaal wit van binnen en 
als je heel goed kijkt zie je één klein stipje 
in de hemel. En dat kleine stipje is het be-
gin van een heelal.”

Judith Nab

Wat is dit voor 
krant?
Vanaf 2011 organiseerde ik ‘ateliers’, om samen 
met kinderen en wetenschappers na te denken 
over alles wat zou kunnen bestaan maar nog niet 
is ontdekt.
We dachten na over alle onbekende dieren in de 
diepzee, over reizen en wonen in de binnenkant 
van de aarde en over buitenaardse wezens in het 
universum (en zelfs daarbuiten.) 
De wetenschappers vertelden over hun 
ontdekkingen en over hun dromen. 
De kinderen tekenden, speelden, filmden, 
brainstormden en we organiseerden exposities. 

Met dit materiaal maakten we een mooi boek in 2016. Een paar 
jaar later volgde een theatrale installatie; een voorstelling maar 
dan zonder acteurs, met tekenfilmpjes, soundbites en interviews. 
Sindsdien hebben kinderen in Frankrijk, Duitsland en Nederland 
meegewerkt en is de installatie in verschillende landen te zien. In 
2017 kwam er een krant. In het Frans! 
Kinderen vertelden ook dat ze zich zorgen maken over onze 
planeet.

Inmiddels is deze zorg aan de orde van de dag. Tegelijkertijd word 
het werk van wetenschappers in twijfel getrokken, en word het 
betoog van Greta Thunberg minder serieus genomen dan me
nig zwetsend politicus. Het word tijd dat men beter naar kinde
ren luistert.

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 100. Gelukkig kom je ze steeds 
meer tegen. Ook kun je overal grote en kleine initiatieven vinden 
die bijdragen aan het welzijn van onze planeet.

Deze krant, de ateliers, het boek en het theaterproject hebben al
len dezelfde naam: Mijn huis, de rest van de wereld en daarbui
ten’. En allen laten zich inspireren door de bron van ideeën die veel 
kinderen ons bieden. Een bron die we moeten koesteren omdat 
we haar, meer nog dan aardolie, in de toekomst hard nodig zul
len hebben. 

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen van deze krant.

02 in het begin

DE VRAAG “WAT GEBEURDE ER IN HET 
ALLEREERSTE BEGIN VAN ALLES?” 

LIJKT OP DE VRAAG “WAT GEBEURT 
ER WANNEER WE HET EINDE VAN DE 

WERELD BEREIKEN?” 

– Stephen Hawking

Barbara Wijckmans

Een virus
Judith Nab verspreidt een virus waardoor mensen die in haar 
buurt komen zo geprikkeld worden dat ook zij hun fantasiegren
zen  soms onwetend  verleggen. Daardoor wordt de groep van 
mensen met uitzonderlijk veel fantasie alsmaar groter. 

Duizenden kinderen maakten dankzij haar project De Grote Reis 
een wereldreis op minder dan 45 minuten. Volwassenen wist ze te 
ontroeren door haar Flash me back waardoor zij zich terug als een 
kleuter van vier konden herinneren. 

Fantasie is de motor en ook de start van het project Mijn huis, de 
rest van de wereld & daarbuiten. Maar dit keer trekt en duwt Judith 
ieder verder, ver voorbij louter de fantasie. 
Vanuit ‘alsdan’redeneringen worden nieuwe denkterreinen be
ploegd. Zonder twijfel volgen er straks ontdekkingen waarvan 
niemand het ontstaan kon vermoeden of volgen er oplossingen 
op vraagstukken die tot nu toe niet opgelost leken. 

Dat worden unieke momenten in de tijd.

En voor zo een MoMeNT heb ik altijd een zwak gehad. 
Laat het virus Judith Nab op je los. Niet alleen jij of je thuis wordt 
er beter van maar ook de wereld en daarbuiten.

MoMent, 
jaarlijks zomerfestival in Tongeren (Be)



Het allereerste leven
De oceanen bevatten veel 
geheimen en gevaren. 
De stille oceaan is het 
allerdiepst: 10.924 meter. 
Vanaf ongeveer 1000 meter, 
als er geen licht meer is, 
noemen we het de diepzee.

In het overgrote deel is dus niemand 
geweest omdat je er moeilijk kan ko
men en blijven. Wetenschappers kun
nen met behulp van ingewikkelde ap
paratuur en duikboten diep in zee, 
lavastromen bestuderen. Metalen als 
koper en goud vloeien omhoog uit de 
zeebodem en lossen in de hitte op.Er 
leven miljoenen nog onbekende we
zens op de bodem van de zee.

Gretchen BernasconiGreen weet er 
alles over. Of nou ja, bijna alles.

Hoe heeft men de onderwater
stad Lost City gevonden?
Het was echt toeval toen we de ‘stad’ 
in het jaar 2000 hebben ontdekt. We 
wilden eigenlijk een onderwaterge
bergte onderzoeken en hebben toen 
heel toevallig deze kalkstructuren ge
vonden. We zagen op de zeebodem 
opeens een opeenstapeling van ge
steente dat uit de aardmantel afkom
stig was.

We hebben het gesteente in Lost City 
onderzocht omdat we denken dat 
het hier misschien om een proces 

zou kunnen gaan dat zich heel vroeg 
in de geschiedenis van de aarde heeft 
voltrokken. Het zou zelfs een proces 
kunnen zijn dat ook op andere plane
ten plaats vindt.

Ik ben er heel lang mee bezig ge
weest... In april 2003 zijn we voor ver
der onderzoek weer naar Lost City 
teruggekeerd.

De bronnen in Lost City bevatten 
veel koper, goud en zilver. Deze me
talen zijn interessant voor de mensen. 
In de nabije toekomst – jullie gaan het 
nog tijdens jullie leven meemaken – 
zullen ze naar de midoceanische rug 
gaan om deze metalen te ontginnen. 
Maar dat is eigenlijk wel gevaarlijk. 
We weten maar al te goed wat zoiets 
voor gevolgen kan hebben.

Hoe is het allereerste leven 
ontstaan?
Er bestaan op dit moment twee ver
schillende opvattingen over dit on
derwerp. Sommige wetenschappers 
denken dat het leven is ontstaan in 
hete bronnen in de omgeving van 
diepzeevulkanen. Anderen zijn van 
mening dat de eerste organische mo
leculen in dezelfde alkalische omge
ving zijn ontstaan als die van Lost City 
(dus niet bij diepzeevulkanen). In ie
der geval moeten deze eerste vormen 
van leven microben zijn geweest, een 
soort van kleine celorganismen die in 
staat waren zich te vermenigvuldigen 
en die in andere hogere organismen 
konden worden ingebouwd.

Omdat er voor het vroege microbi
sche leven waarschijnlijk nog geen 
fotosynthese of organisch materiaal 
was kunnen de energie en de bouw
stenen van het leven eigenlijk alleen 
maar uit reacties tussen water en ste
nen zijn ontstaan. 

Voor het ontstaan van leven heb je 
koolstof, stikstof en waarschijnlijk 

fosfor nodig... Heel eenvoudige be
standdelen zou je zeggen! Maar ei
genlijk weten we het exacte recept 
niet. Daarom zoeken wetenschap
pers naar leven op andere planeten. 
Ze proberen daar het bewijs te vinden 
dat er microben bestaan (of hebben 
bestaan) die ontstaan zijn uit anorga
nische reacties. Met andere woorden 
piepkleine “beestjes” die opgebouwd 
zijn uit “dode natuur”; kleine mole
culen zonder energie.

Wat fascineert u bij uw 
wetenschappelijk onderzoek?
Een van de dingen die ik heb leren 
waarderen en die mij fascineren is het 
feit dat chemische energie die door re
acties in stenen wordt gevormd, het 
ontstaan van leven gunstig kan be
invloeden. Het is verbazingwekkend 
dat er een grote diversiteit van leven 
bestaat in gebieden die voor men
selijke wezens absoluut giftig zijn. 
Gebieden met een hoog gehalte aan 
CO2 en metalen – zoals in de omge
ving van hete bronnen in de diepzee. 
Ze zijn vol leven. Leven dat in staat is 
zich aan deze extreme omstandighe
den aan te passen. 

Is het interessant voor u om 
alsmaar dieper en dieper te 
gaan duiken?
Nee, helemaal niet. Eenmaal in de 
donkere zone is het natuurlijk don
ker en je weet niet precies of je nu 
op 2.000 of op 1.000 meter diep zit. 
Het is dus geen echte uitdaging om 
nog dieper te duiken. De uitdaging 
is om nieuwe dingen te vinden of iets 
nieuws te zien of gewoon te zien wat 
er allemaal is. Dan vergeet ik soms dat 
ik eigenlijk zou moeten werken. Ik ga 
de dingen gewoon bekijken: alle soor
ten van diepzeekoralen, de kleuren 
daar... Het is zo fascinerend.

Meneer Piccard en zijn duikboot
DUIKEN NAAR HET DIEPSTE DEEL VAN DE DIEPSTE ZEE  

Jacques Piccard werd 
bekend door zijn diepzee
onderzoek aan boord van 
de door hem en zijn vader 
Auguste Piccard ontworpen 
bathyscaaf Trieste. 

Met deze duikboot vestigde 
hij in 1960 een diepterecord 
van 10.911 meter.  Hij 
nam vissen mee en bewees 
daarmee dat er leven was op 
deze extreme diepte.

Meneer Piccard, was u eigenlijk 
niet bang? 
U bedoelt, toen we gingen duiken in 
de Marianentrog?
Ja, toen u in 1960 een 
diepterecord vestigde. 
Het antwoord klinkt misschien pa
radoxaal: nee, ik was helemaal niet 
bang. Bang moet je vooraf zijn. Voor 
de expeditie, ja, zelfs voor de con
structie van de onderzeeër. Een soort 
van negatieve nieuwsgierigheid: wat 
zou er kunnen gebeuren als... als...  
als...?
Kan je de angst op die 
manier echt uitschakelen, 
als je in een vochtige stalen 
bol elf kilometer onder het 
wateroppervlak zit?
We zijn er heel traag aan begonnen. 
De eerste duik met de Bathyscaphe 
samen met mijn vader ging tot op 
acht meter diepte, de tweede tot elf 
meter, de derde dan tot veertig me
ter. Toen hebben de mensen van de 
Italiaanse marine ons gezegd, dat ze 
niets meer voor ons konden doen als 
we dieper dan veertig meter gingen. 
Of we nu 100 meter diep of 1000 me
ter diep gingen was voor hen hetzelf
de. Dus gingen we de volgende keer 
maar ineens tot 1000 meter diepte. 

Op de bodem was het zo mooi, zo vre
dig en stil. Angst kwam gewoon niet 
bij ons op.
Heeft u zich voorgesteld, wat 
er gebeurd zou zijn als u niet 
meer had kunnen opstijgen? 
Ja, inderdaad. Maar wie naar een 
diepzeetrog gaat, is in eerste instan
tie bang om tegen een steile wand 
te botsen. Ik heb het profiel van de 
Marianentrog vooraf in de juiste 
schaalgrootte getekend, toen bleek 
dat de steile rotswanden eigenlijk 
vlakke hellingen waren. Mijn angst 
was dus volledig ongegrond, diep
zeetroggen zijn niet steil afvallend. 
Er was maar één ding, dat me zorgen 
baarde: er lagen in deze regio verschil
lende gezonken oorlogsschepen. Ik 
wilde in geen geval op een wrak lan
den. De onderzeeër had zich aan een 
oud kanon of een geschutstoren kun
nen stoten.
Voor hoe lang zou u dan nog 
zuurstof gehad hebben? 
Voor twee dagen.
Heeft u voor de duik uw 
testament opgetekend? 
Wat denkt u wel! Als u in uw wagen 
stapt maakt u toch ook niet elke keer 
een testament. En een auto is veel ge
vaarlijker dan de Bathyscaphe. 

U en uw partner Don Walsh 
waren de eerste, maar ook 
de laatste mensen die het 
diepste punt van de zee hebben 
bezocht. Waarom?
Er bestaat inderdaad geen onderzee
er meer die zo diep kan duiken. De 
troggen die dieper zijn dan 8.000 me
ter hebben een oppervlakte die twee 
keer zo groot is als Frankrijk. Dat is 
erg weinig in vergelijking tot de hele 
oppervlakte van de zee. In 98 procent 
van de oceanen is het niet dieper dan 
6.000 meter. Het is veel belangrijker 
een paar onderzeeërs voor 6.000 me
ter te hebben dan één die nog dieper 
kan duiken.

Gaat u eigenlijk weleens 
duiken zonder onderzeeër, 
met een duikersmasker en een 
zuurstoffles?
Zelden, en nooit dieper dan 25 meter. 
Ik doe dat meestal om de ramen van 
de Bathyscape schoon te maken. 

Dit is een ingekorte en vertaalde versie 
van het Interview van: Schneider, Reto 
U.: Der alte Mann und die Tiefsee, in: 
NZZ-Folio 07/2007
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VOOR HET ONTSTAAN VAN 
LEVEN HEB JE KOOLSTOF, 
STIKSTOF EN WAARSCHIJNLIJK 
FOSFOR NODIG

INTERVIEW MET GRETCHEN BERNASCONI-GREEN, MARIEN GEOLOOG

MIJN HUIS, DE REST VAN

& daarbuiten...

Dertig meter hoge schoorstenen in ‘De verloren stad’ met bijzondere heetwater- 
bronnen. Bij toeval ontdekte zij deze plek tijdens een duikboot-onderzoek in 
2000. Zestien jaar later vond men er cellen van microben!



Vanwege zijn originele manier 
van denken maakte de kleine 
Einstein een dromertige en 
afwezige indruk. Op school 
had hij zelfs de reputatie dom 
en achterlijk te zijn! 

A l op 16-jarige leeftijd vroeg 
Einstein zich af wat hij van de 
wereld zou zien als hij op een 
lichtstraal mee zou reizen. 

Reizend op een lichtstraal zie je dat de wij
zers van de achterblijvende klok steeds op 
dezelfde stand blijven staan. Nooit zou hij 
kunnen worden ingehaald door later ver
trekkende lichtstralen. Met andere woor
den: de tijd zélf zou tot stilstand komen!

Zijn we sneller dan de tijd wanneer we 
met de lichtsnelheid meereizen? Door dit 
soort gedachtenexperimenten maakte 
Einstein vaak een dromerige en afwezige 
indruk. Op school kreeg hij zelfs de naam 
‘dom en achterlijk’ te zijn! 

Einstein ontdekte later dat de snelheid van 
licht de snelste snelheid is. Niets gaat snel
ler. Maar in september 2011 leek het erop 
dat zogenaamde neutrino’s (heel kleine 
deeltjes van bijna niets) nog sneller waren!
‘Doei Einstein?’ stond er in de krant! Als 
dat waar zou zijn, zou een mens die met 
deze neutrino’s mee kon reizen steeds jon
ger worden in plaats van ouder. Maar dat 
was een vergissing! Want later bleek dat 
er een fout zat in de apparatuur die de on
derzoekers voor hun experiment gebruik
ten: een verbindingsfout tussen een GPS
apparaat en een computer. Het ging om 
niet goed functionerende glasvezelkabel!

Einstein zei: “De tijd bestaat alleen maar 
omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.”

Ook zei Einstein dat er in het heelal eigen
lijk geen tijd is. Of in ieder geval niet de
zelfde tijd als op onze klok. Dat ieder ster
renstelsel zijn eigen tijd heeft en dat tijd 
en ruimte in het begin van alles samen één 
ding waren.

EINSTEIN ZEI :

“DE TIJD BESTAAT 
ALLEEN MAAR OMDAT 
ANDERS ALLES TEGELIJK 
ZOU GEBEUREN.”

DE ZWARTE 
GATEN VAN 
STEPHEN 
HAWKING

Een andere, heel beroemde 
wetenschapper is dus Stephen 
Hawking. Hij probeerde vragen 
te beantwoorden als: Waar komt 

het universum vandaan? Hoe en waarom 
begon het universum? Zal het tot een ein
de komen? En als het tot een einde komt, 
hòe zal dat dan gebeuren? Hij heeft een 
boek geschreven voor nietwetenschap
pers en dat heet: Een korte geschiede
nis van tijd. Ook schreef hij, samen met 
zijn dochter Lucy, boeken voor kinde
ren over het universum. Maar Hawking 
is het meest bekend vanwege zijn werk 
op het gebied van zwarte gaten en singu
lariteiten (oftewel uitzonderingen) in de 
sterrenkunde.

Een belangrijke ontdekking was de 
 ‘hawkingstraling’, dat is een zwarte stra
ling die wordt uitgezonden door zwar
te gaten. Deze straling, als het ware een 
energielek, kan het zwarte gat doen ‘ver
dampen’. Je zou kunnen bedenken of deze 
energie misschien als bron te gebruiken 
zou zijn.
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Einstein op school 

04 in het begin

Mattias Nab, deelnemer van de allereerste workshop in Leiden, neemt ‘even’ de plaats van Einstein in en 
schrijft ook meteen snel zijn formules over. Net echt, hè?
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Toen ik 9 jaar 
oud was 

Mijn droom: 
Ministerpresident worden! 
Want ik ben bang dat onze ministerpresi
dent niet goed voor de dieren en voor onze 
planeet zorgt. 

Ik word verdrietig van: 
Het idee dat alle ijsberen verdwijnen.
Ik heb een film gezien waarin werd ge
zegd dat de ijskappen smelten. En toen 
zag ik een ijsbeer die op een ijsschots stond 
die steeds kleiner werd. Hij kon niet meer 
bij zijn voedsel komen. Die ijsbeer ging 
dus dood.

Wat wil ik uitvinden: 
Het lijkt me handig om een auto te maken 
die rijdt op poep.

 

Wat neem ik mee naar een 
onbewoonde planeet: 
Dat is moeilijk te zeggen want waar
schijnlijk is alles anders op deze planeet. 
Misschien gaat het daar heel anders met 
winter en zomer en dat soort dingen. 
Misschien is het daar altijd zomer.
Of altijd nacht of altijd dag? 

In ieder geval moeten we dan niet op
nieuw alles vervuilen want we kunnen 
niet telkens weer een nieuwe planeet 
zoeken.

We hoeven niets mee te nemen want we 
zullen daar heel anders gaan leven.

Nu ik 16 jaar ben 

Mijn droom:
Het verder ontwikkelen van mijn website 
www.gogaia.org tot een internationaal 
platform. Hier kunnen ideeën om de we
reld te verbeteren echt worden verwezen
lijkt. Dit wil ik bereiken door jongeren, die 
met een onbevangen en creatieve blik naar 
de aarde kijken, te koppelen aan de zake
lijke wereld van volwassenen. 

Daarnaast wil ik muziek maken en pro
duceren waar mensen blij van worden. 
Nieuwe housegenres ontdekken en deze 
draaien in grote clubs en op festivals.

Ik word verdrietig van:
De hoeveelheid afval die achterblijft na 
een festival of een dagje strand. Mensen 
doen er niks aan en blijven maar produ
ceren. Ook word ik verdrietig van hoeveel 
geweld iedereen gebruikt en dat het alle
maal om macht gaat. Kort gezegd vind ik 
het dus erg dat mensen hun gezond ver
stand, bewustzijn en liefde kwijt zijn in 
het leven.

Wat ik wil uitvinden:
Het lijkt mij niet alleen leuk, maar eigen
lijk ook noodzakelijk om software of een 
apparaat te ontwikkelen dat ervoor zorgt 
dat mensen elkaar helpen in plaats van 
dat we alleen maar aan onze economie, 
plek in de maatschappij en dus aan ons
zelf denken. 

Wat ik meeneem naar een 
onbewoonde planeet:
Ik ben heel slecht in kiezen, dus ik denk 
veel planten, dieren, muziek, een camera 
en een leuke reisgenoot. En dan opnieuw 
beginnen.

 PORTRET VROEGER EN NU

De Ideeën van Isha 
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“ MENSEN ZIJN HUN 
GEZOND VERSTAND 
KWIJT, HUN BEWUSTZIJN 
EN HUN LIEFDE” “ HET LIJKT ME 

HANDIG OM EEN 
AUTO TE MAKEN 
DIE RIJDT OP POEP
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“Een bijzonder meisje, en toevallig kende ik haar. Al 
toen ze acht jaar was maakte ze zich zorgen om de 
wereld. Ze dacht dat ze haar leven lang moest studeren 
totdat ze groot zou zijn om dan, eenmaal minister
president wat aan de milieuproblemen te kunnen 
doen. ‘s Nachts deed ze geen oog dicht. Totdat ze een 
idee kreeg; ze kon meteen beginnen! Dezelfde dag nog 
vroeg ze haar klasgenootjes om mee te denken.
En zo werd zij “het meisje Mira” in mijn boek. Jaren 
later zette ze zelf een organisatie op poten: Gogaia.”



“Het klinkt misschien raar maar ergens is een 
ruimte waar onze fantasie vandaan komt. Daar 
bevinden zich al onze ideeën. Dat moet ook wel 
want anders kon je het niet bedenken.”

– Lieve, 9 jaar, Antwerpen



DE VERBEELDING EN HET NIETS 

Het niets is geen mysterie meer
Er is zoveel dat 
we niet weten! 
Waarom is er 
eigenlijk IETS 
in plaats van 
NIETS? 

Talloze denkers zoals 
filosofen en theologen heb
ben hun tanden er op stuk
gebeten, maar Lawrence 

Krauss is er klaar mee. Lawrence 
Krauss, een Amerikaanse natuurkun
dige zegt: “Voor de wetenschap is het 
niets geen mysterie, het niets is alleen 
veel ingewikkelder dan we dachten. 
We begrijpen dat uit het niets iets kan 
ontstaan. Sterker nog, er zal altijd iets 
uit het niets ontstaan en de wetten 
van de natuur schrijven voor dat dat 
IETS zelfs uitgroeit tot een heelal als 
het onze.”

Zo, die zit. 
Krauss zegt het vol over tuiging.

En ja, we kunnen hem niet tegenspre
ken als we zo om ons heen kijken.

Samen met collega Michael Turner, 
schreef Krauss in 1995 een artikel 
waarin hij dat niets oftewel die ont
brekende energie toeschreef aan de 
lege ruimte, aan het vacuüm. Een 
‘niets’ waarin een bepaalde hoeveel
heid energie ligt opgeslagen eigen
lijk. “Ik geef toe, het was een maf idee. 
We geloofden het zelf niet, we wilden 
alleen maar laten zien hoe gebrekkig 
onze kennis over het heelal was. En 
zo kwamen we op het idee van een va
cuüm van energie dat het niets is en 
waarvan uit alles ontstaat. Ik weet nog 
dat ik in die tijd Saul Perlmutter tegen 
het lijf liep. Hij bestudeert het heelal 
en hij was bezig de uitdijing van het 
heelal op te meten. Want het heelal 
groeit maar in welke ruimte het groei
en kan en welke energie het daarvoor 
gebruikt weten we niet zo goed!

 ‘Ik ga bewijzen dat je ongelijk hebt’, 
zei Saul.”

 Twee jaar later leidde hij uit zijn me
tingen af dat het heelal versneld uit
dijt. Om dat te verklaren had hij pre
cies die hoeveelheid energie nodig, 
die wij hadden gesuggereerd!”

“Iedereen in het vak is er nu van 
overtuigd dat deze energie van de 
lege ruimte, die we donkere energie 
zijn gaan noemen, reëel is. In 2011 
heeft Perlmutter voor zijn ontdek
king de Nobelprijs gekregen. En ik 
moet zeggen, het voelt bevredigend 
dat ik het destijds goed bleek te heb
ben geraden.”

De lege ruimte oftewel dat ‘niets’ 
kon dus energie bevatten. Intussen 
was ook duidelijk geworden dat het 
niets iets kon voortbrengen, en dat 
dit iets kon uitgroeien tot een heus 
heelal!

Lawrence Krauss begrijpt wel dat 
dit voor een buitenstaander moei
lijk te bevatten is. Hij staart naar de 
lichtspotjes in het plafond boven hem 
en zegt dan: “Dit licht is ook uit het 
niets ontstaan. De lichtdeeltjes zaten 
niet in of achter de elektronen ver
stopt. Nee, ze waren er zojuist nog 
niet. Ze zijn in het spotje ontstaan. Uit 
het niets.”

En verbeelding, ontstaat dat 
uit het niets? Wat denken de 
kinderen van de workshop in 
Almere hierover? 
Lodewijk Reurekas (11 jaar): Nou, 
ver beelding zit in je hoofd. Het is 
niet tastbaar. Het is geen voorwerp. 
Fantasie dat zijn kleine deeltjes uit de 
omgeving. Dus als je fantaseert dan 
verwerk je die deeltjes, die je hebt ge
hoord en gezien, daarvan maak je een 
beeld, weet je wel, ‘een beeld vormen.’ 
Net als met dromen dan verwerk je de 
indrukken van een dag. Als je nog niks 
hebt gezien, dan heb je ook geen fanta
sie. Toch? Maar je ziet al dingen vanaf 
dat je geboren bent. Een bal, of licht en 
geluiden... dat zijn allemaal indruk
ken. Fantasie, dat zijn ook gedachten.

Weet je eigenlijk zelf altijd wat 
echt is en wat niet niet echt is?
Lodewijk: Nee. Ehm... of toch wel, 
maar niet in mijn hoofd. Want in je 
hoofd kun je niet zien wat echt of niet 
echt is. Maar je kunt wél zien of iets 
op die plek thuishoort. Stel dat je bij
voorbeeld opeens een monster ziet 
dan zie je dat ie niet op die plek thuis
hoort want hij hoort in je hoofd. Hij 
hoort niet in de huiskamer, hij hoort 
in je hoofd. Je weet niet of het echt is 
of niet, maar je weet wél, dat waar dat 
monster staat, dat ie daar niet hoort 
te staan! (Omdat je daar, op die plek, 
nog nooit een monster gezien hebt.) 
Waarschijnlijk kan je niet eens mon
sters zien want je ogen zien de din
gen... dus eigenlijk zou je verbeelding 
niet zo ver kunnen doordraaien dat je 
het écht ziet... of er zou iets in de weg 
moeten zitten van je oog naar de ze
nuwen en naar de hersens (daar ge
ven ze seintjes door)... daar zou dan 
iets heel vreemds onderweg moeten 
gebeuren... Ja, monsters horen ín je 
hoofd en niet uít je hoofd. Ze horen 
niet rond te lopen.

Wat is fantasie eigenlijk?
Liza Darwesch (11 jaar): Nou, fan
tasie is iets wat sóms bestaat, iets 
waarvan je juist wilt dat het bestaat. 
Bijvoorbeeld: je hebt geen vrienden. 
Dan ga je een fantasievriend beden
ken zodat je tenminste iets te doen 
hebt. En iemand bij je hebt.

Zijn fantasie en verbeelding 
altijd ‘niet echt’?
Liza: Nee, soms is het wèl echt. Ook 
al zeg je het met een grapje. En daar
om begrijpen volwassenen soms 
niet wat kinderen denken. Kinderen 
kunnen nieuwe dingen verzinnen. 
Bijvoorbeeld, ze zien een vliegen
de aal. Maar de volwassenen zien het 
niet. Je wilt wel een bewijs, zodat je het 
echt kan laten zien. Maar als je dat be
wijs niet hebt... heb je pech gehad. Dan 
kan je het niet bewijzen. Bijvoorbeeld 
die vliegende aal die kun je niet van
gen om te laten zien, want hij gaat veel 
te snel. Misschien is de vliegende aal 
wel een beetje bang voor oudere men
sen. Mensen willen ze vangen. En dan 
behandelen ze ze slecht. Bijvoorbeeld 
zoals beren – in sommige landen wor
den ze gevangen en wordt de bek vast
gebonden en worden ze gedwongen 
om te dansen en misschien heeft de 
vliegende aal dat wel gezien en wil hij 
niet dat ze dat ook met hem doen.

Hoe moet je ervoor zorgen dat 
je je fantasie niet kwijtraakt als 
je groot bent?
Liza: Nooit vergeten dat fantasie be
staat! Zelfs lampen, en stoelen, als je 
geen fantasie hebt kom je daar nooit 
op. De kinderen van de workshop in Almere, Nederland
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“MONSTERS HOREN ÍN JE HOOFD 
EN NIET ÚIT JE HOOFD”



08 binnenaardse zaken 

Diep binnen in de aarde is 

er veel beweging. En alles 

wat daar binnenin gebeurt, 

beïnvloedt ons leven. Als de 

aarde niet zo levendig zou 

zijn, zouden wij niet kunnen 

leven. De aarde beeft en trilt 

en heeft daar, net zoals wij, 

een reden voor wanneer ze 

trilt. Een seismoloog is een 

specialist in dat trillen van de 

aarde.

De seismoloog die ons bezoekt, spreekt 
over de aarde alsof het een vriend is.

De oceaan lijkt echt heel 
anders dan de aarde, dan het 
aardoppervlak. En toch, als 
je de huidige theorieën moet 

geloven is het allemaal uit één punt ont
staan. We hebben één gemeenschappe
lijke bron en dat is de oerknal. Waar al
les uit is ontstaan. Waaruit ontstaan is 
wat wij nu zijn. Dus in die zin liggen 
die werelden weer niet zo ver uit elkaar 
want ze hebben een gemeenschappelij
ke oorsprong. Misschien lijkt de wereld 
heel groot en heel breed en heel erg in
gewikkeld maar toch komt het allemaal 
uit één bron. 

Er moeten dus allerlei links en overeen
komsten zijn. Het een stuurt het ander 
aan, bijvoorbeeld het feit dat de aardbol 
een warme bol is, bepaalt voor een heel 
groot deel wat de atmosfeer en de ocea
nen doen. Die drie kan je nooit ontkop
pelen, die horen bij elkaar. En de maan 
hoort ook bij de aarde, al staat ie heel 

ver weg, en wij draaien ook om de zon... 
Het universum is geen ontkoppeld ge
heel, het grijpt allemaal op elkaar in...

Acht jij het waarschijnlijk dat er 
binnen pakweg honderd jaar een 
nieuwe aarde ontdekt wordt die 
wat betreft materie op die van 
ons zal lijken? 

Ik kan niet zeggen dat het niet zal ge
beuren, maar ik acht het niet waar
schijnlijk... We kennen ons eigen zon
nestelsel vrij goed. We weten vrij goed 
waarom we hier kunnen leven en waar
om niet op een andere planeet in ons 
zonnestelsel. Want... atmosfeer, tempe
ratuur, druk... 

Maar er zijn natuurlijk heel veel ande
re zonnestelsels, buiten ons zonnestel
sel, en dat daar mogelijkerwijs iets is 
dat op de aarde lijkt, ja... Maar zullen 
wij dat vinden? Nee... ik denk het niet. 
Dat zal moeilijk worden. En de zorg 
voor de aarde is een heel juiste bezorgd
heid als kinderen die hebben. Maar dan 
zou ik ze ook graag vertellen over de 
grote schaal.

De Grote Schaal is dat we in het verle
den, in de afgelopen miljoenen jaren 
een afwisseling zien van ijstijden en 
warme perioden. En dat is een heel re
gelmatige cyclus. Nu zitten we in zo’n 
warme periode. Maar over enkele hon
derdduizenden jaren komt er weer een 
ijstijd. En daar hoeven wij ons verder 
geen zorgen over te maken want wat de 
mens ook doet, die ijstijd zal er komen.
Dat soort cycli, dat soort grootschalige 
processen, die zouden mensen eigen
lijk ook moeten kennen... ehm..

Tuurlijk is het niet goed dat de men
sen CO2 in de atmosfeer stoppen en 
heel slecht met de energie omgaan, en 
ik wil ook helemaal niet zeggen dat we 
rustig zo voort kunnen doen. We moe
ten daar juist heel goed mee omgaan, 
heel slim mee omgaan, maar er komt 
hoe dan ook weer een ijstijd. Het gaat 
hier ooit weer heel koud worden. En de 
gletsjers in de alpen die nu wegsmelten, 
zullen weer aangroeien. Dat komt alle
maal weer!

Het is allemaal uit 
één punt ontstaan

 
 
 
 

D e aarde is 4,5 miljard jaar geleden 
ontstaan. De aarde is een samenklonte
ring van allerlei stukken en brokken die 
bij elkaar kwamen. De aarde bevat een 

enorme hoeveelheid warmte. Die warmte is er nog 
lang niet uit. Want stenen houden die vast. De aarde 
laat de warmte heel geleidelijk los. Dat is de motor 
waardoor de aarde werkt, waardoor de platen bewe
gen, waardoor er vulkanen zijn, waardoor de aarde 
vanbinnen beweegt. Dat is het leven van de aarde. 
Het is geen dode planeet. Zonder dat alles kunnen 
wij niet leven.

Wanneer wist u dat u vulkanoloog wilde 
worden?
Eigenlijk wist ik NIET van kleins af aan dat ik vul
kanoloog wilde worden. Maar ik wilde wel iets doen 

waardoor ik buiten zou zijn, en niet op een bureau 
zat en dag in, dag uit achter een scherm. Tijdens een 
studie geologie ga je op reis naar het buitenland en 
bekijk je bergen, en leer je hoe de aarde werkt. In het 
eerst jaar van mijn studie geologie gingen we op reis 
naar Italië en daar had je vulkanen. Daar werd bij
na geen aandacht aan besteed. Maar ik vond dat heel 
interessant en ik dacht hé... misschien kan ik daar
mee verder. En daarna is mijn interesse nooit meer 
opgehouden!

Weet u nog wat u dacht toen u de eerste 
keer een vulkaan zag?
Ik wist helemaal niet hoe je een vulkaan kon bestu
deren. Die vulkaan in Italië was al 200.000 jaar gele
den uitgedoofd, en dat is voor geologen heel kort. Ik 
leerde dat je naar de stenen kan gaan kijken. Je gaat 

INTERVIEW LASLO EVERS SEISMOLOOG

Onze aarde
INTERVIEW MANFRED VAN BERGEN, VULKANOLOOG

MIJN HUIS, DE REST VAN
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de opeenstapeling van alle lavalagen be
studeren. Je neemt dat mee naar het labo
ratorium, enzovoorts! 

Een mooi aspect van de geologie is het 
reizen. Het is ook heel mooi om te zien 
hoe mensen ter plekke met een vulkaan 
leven.

Wetenschappers gaan uit van 
veronderstellingen, gebaseerd op 
kennis, maar daarvan is wellicht 
ook een deel verbeelding, niet?
Jazeker. Je moet verbeelding hebben om 
nieuwe dingen te kunnen ontdekken. 
Je gaat niet het veld in en dan ‘maar zien 
wat er is’. Je moet wel een plan hebben. 
En vragen. Er zijn een heleboel vragen en 

deelvragen die je moet oplossen. Waar 
haalt de vulkaan zijn magma vandaan? Je 
gaat de stenen analyseren. Komt het van 
diep? Zit er veel magma of weinig? Maar 
je kunt lang niet alles overzien. Je kunt 
de trillingen van de vulkaan opmeten 
om te zien wanneer hij weer gaan uitbar
sten. Of je kunt de gassen gaan analyse
ren. Je moet veel samenwerken met colle
ga‘s. Wij halen materiaal op van een deel 
van de wereld en nemen dat mee naar ons 
laboratorium. We bekijken waaruit dat 
materiaal bestaat. Dat analyseren we tot 
op de vierkante micrometer. Dat moet je 
soms echt doen om iets te weten te ko
men. Goede ideeën eisen nou eenmaal dat 
je van de gebaande paden afgaat.

Reis naar de binnenkant 
van de aarde 
ALMERE – In de zomer staat er een 
advertentie in de plaatselijke krant:  
Wie gaat er niet op vakantie? Ga dan met mij mee 
naar de binnenkant van de aarde! 
Met een klein groepje avonturiers reisden 
we voor twee weken af naar de binnenkant 
van de aarde. 

Lodewijk had opgeschreven welke dingen ze 
mee moesten nemen:
1. Stevige schoenen
2. Helm
3. Broek met kniestukken

4. Hittebestendige deken
5. Hesje (oranje)
6. Stevige schep
7. Stevig touw
8. EHBO-set
9. Voedselpakket
10. Zaklamp

Ook schreef hij: wat je niet hoeft mee te nemen is 
ANGST want angst hoort altijd bij het verleden.

ChaÏd begon meteen met het graven van een gat. Hij 
werkte alle dagen aan het gat totdat hij er zelf hele
maal in kon. Af en toe kwam hij terug naar boven met 
een vondst: stukjes aardewerk, houtskool, een botje... 

WAT KWAMEN ZE TEGEN: 
Veen
Wormen
Houtskool
Zand
Insecten
Bladluizen
Kever
Rietworteltjes
Houtsnippers
Kruisspin
Worm die aan het bevallen is 
ini-slakkenhuis 
Blauw zand (glimmend) 
Naaktslak
Tijgerslak
Zilvervisjes 
Kleine spinnen

WAT KWAMEN ZE NIET TEGEN: 
Miljoenpoot
Vlooien
Botten
Skeletten
Reuzen
Oraje minidraak 
Mieren 
Drakenbotten 
Blikje met geheimen Mammoettanden
Grote beesten die in de aarden leven

IL
LU

ST
R

AT
IE

: 
LO

D
EW

IJ
K

 R
EU

R
EK

A
S,

 1
1 

JA
A

R

IL
LU

ST
R

AT
IE

: L
O

D
EW

IJ
K

 R
EU

R
EK

A
S

Goede ideeën eisen nou eenmaal dat je 
van de gebaande paden afgaat
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Er leven nog miljoenen onbekende 
wezens op de bodem van de zee
INTERVIEW 
JURG BRUNSWEILER
– HAAIENDESKUNDIGE
Waarom ben je zo 
geïnteresseerd in haaien?
Ik heb ooit eens gemerkt dat iedere 
keer als ik een vraag had over haaien, 
niemand daar een antwoord op wist. 
Toen dacht ik... dat is raar... ik wil het 
weten!

En wat weet je nu over haaien?
Eigenlijk tamelijk veel! De belang
rijkste feiten zijn: er bestaan bijna 
500 soorten haaien. Ze hebben soms 
gekke namen zoals: grijze rifhaai, 
stierhaai, kraaghaai, franjehaai, slan
genhaai, citroenhaai, tijgerhaai, ha
merhaai, bakerhaai of wobbegong, 
zeeengel, stierkophaai, doornhaai, 
voshaai, kathaai. Haaien komen in 
alle biotopen voor die je in de zee kan 
vinden: je kan ze op een rif net zo 
goed aantreffen als in de diepzee. De 
walvishaai is de grootste, hij kan tot 
veertien meter lang worden. De dwer
glantaarnhaai daarentegen is maar zo 
groot als een vinger! Haaien hebben 
geen botten, hun skelet bestaat alleen 
uit kraakbeen.

Wat kunnen haaien dat wij niet 
kunnen?
De zintuigen van haaien zijn erg goed 
ontwikkeld. Veel meer dan die van 
ons. Ze kunnen veel beter ruiken, ho
ren en zien! Haaien hebben een sterk 
ontwikkelde reukzin, waar ze hun 
buit mee kunnen opsporen. Ze kun
nen vanaf een grote afstand ook lage 
tonen horen. Dat soort tonen wor
den bijvoorbeeld door spartelende of 
stervende vissen veroorzaakt, die voor 
vele haaiensoorten een goede buit 
zijn. Haaien kunnen bovendien elek
trische velden waarnemen. Dit zin
tuig wordt onder andere door de ha
merhaaien ingezet, als ze dicht over 
de zeebodem zwemmen en naar pijl
staartroggen op zoek gaan die zich 
vaak in het zand ingraven.

Maar er is nog veel meer dat wij 
niet weten!
Ja, we weten bijvoorbeeld niet of en 

hoe haaien slapen. Bij sommige soor
ten kan je observeren hoe ze met open 
ogen roerloos op de zeebodem of in 
het rif liggen. Misschien slapen ze op 
die manier? Of rusten ze zo alleen een 
beetje uit? 

De intensieve visserij 
bedreigt het leven in de 

oceanen ernstig

Hoe, waar en wanneer planten 
ze zich voort?
Sommige haaiensoorten leggen ei
eren, waar dan de jongen uitkomen 
(b.v. de kathaai). Maar de meeste baren 
jongen, die er net zo uitzien als hun 
ouders, alleen wat kleiner! Sommige 
haaiesoorten planten zich elk jaar 

tijdens een bepaald seizoen voort, an
deren alleen om de paar jaar. Waar de 
voortplanting precies gebeurt, weten 
we vaak niet helemaal. Anderen baren 
hun jongen in de ondiepe mangrove
gebieden, de zogenaamde haaikin
derkamers. Beschermd tegen roofvis
sen brengen de jonge dieren hier hun 
eerste levensjaren door. 

Iedereen is bang voor haaien. 
Maar kunnen haaien zelf ook 
bang zijn en waarvoor zijn ze 
dan bang? 
Eerst en vooral moet ik zeggen, dat 
haaien niet gevaarlijk zijn. Door films 
als Jaws hebben ze een erg slechte 
naam gekregen. Het is echt een schan
de. De meeste haaien zijn heel vrien
delijk. Maar of ze zelf voor iets bang 
zijn weten we niet precies... de mees
te haaien hebben nog nooit een mens 
gezien. Als je in het water zou gaan 
en een haai zou je zien, dan zou die 

waarschijnlijk erg verrast zijn, om
dat hij zoiets niet kent. Hij zou voor
zichtig zijn. Haaien moeten voorzich
tig zijn tegenover andere grote dieren 
zoals orka’s of zwaardwalvissen. Die 
eten geen plankton maar vlees van 
zeehonden en haaien.

Wat zouden de mensen zeker 
moeten weten over de diepzee?
De diepzee is een nog bijna onbekend 
leefgebied. We weten waarschijnlijk 
veel meer over het heelal dan over dat 
wat er in de diepte van de oceanen 
gebeurt. Om meer over deze groot
ste leefruimte op onze planeet te we
ten te komen, moeten we eerst ervoor 
zorgen, dat we haar bewoners niet 
‘verliezen’. 

Zo wordt bijvoorbeeld intensief ge
vist op een groot aantal vissoorten 
dat in de diepte van de oceanen leeft. 
Daardoor bestaat het gevaar dat ze uit 
de zee verdwenen zijn, nog voordat 

wij iets te weten zijn gekomen over 
het gedrag en de rol die deze soor
ten in het ecosysteem van de diepzee 
spelen.

Welke rol speelt creativiteit in 
je werk?
Ik ben wetenschapper. In mijn be
roep moet ik me kunnen concentre
ren. Ik kan niet dromen als ik met 
mijn onderzoek bezig ben. Zelfs als 
ik met de haaien duik, houd ik het 
hoofd koel. 

Ik weet dat sommige collega’s, die 
vaak met dezelfde haaien gaan dui
ken, beweren dat ze een speciale 
band hebben met de haaien, zoiets 
als vriendschap. Als ik ze dan obser
veer, zou ik het bijna kunnen geloven. 
Maar eigenlijk ben ik niet zo roman
tisch, ik denk dat er geen échte com
municatie tussen mensen en haaien 
mogelijk is. 

EEN LANGE SLURF 
Mijn zeedier heeft een lange slurf. 
Daarmee kan hij alles doen, eten, 
vechten, kakken. Hij maakt er ook 
baby’s mee en hij kan ook licht maken 
met zijn violette ogen. Zijn voeten 
hebben twee verschillende kleuren, 
violet en blauw. Met de violette voet 
kan hij dieren plattrappen en met de 
blauwe voet kan hij het zand voor zijn 
huis wegvegen. Met zijn lange oren 
kan hij peddelen en zwemmen. Hij leeft 
in de Stille Oceaan, niet erg diep, maar 
hij kan heel diep duiken. Zijn vijanden 
zijn haaien. Vrienden heeft hij niet.

ALS HIJ ZICH WAST, KRIJGT HIJ 
STEEDS MEER KLEUREN
Hij heeft aan zijn handen van die kleine bolletjes. 
Vissen komen daarop af, omdat ze bolletjes leuk 
vinden en dan pakt hij ze. Hij kan heel goed een 
koprol maken. Hij zwemt altijd met zijn voeten en 
als er een haai komt, dan kan hij helemaal naar 
beneden zwemmen en rennen. Daarom wordt hij 
nooit door een slechte vis gepakt. 

Er bestaat maar één enkele vis van die soort en 
verder geen één en die ene die er is die sterft 
nooit. Hij gaat naar het zeewier, verstopt zich, 
dan krijgt hij buikpijn en dan komt de baby eruit. 
Als hij een baby krijgt is hij niet meer alleen. De 
baby’s leven ook lang. Als hij zich wast, krijgt hij 
alsmaar meer kleuren. Als hij klein is heeft hij 
geen kleuren en als hij groot is heel veel. Met zijn 
haren kan hij licht geven. Hij heet Anne. 

– Ontdekking van Sofia de Luca, 8 jaar

FLUO OGEN 
Kan heel diep zwemmen en heel ver naar boven gaan naar 
de wateroppervlakte. Hij kan diep gaan naar de zwarte zon, 
maar hij kan ook dicht bij het wateroppervlak zijn. Zijn voeten 
hebben zuignappen, die zich dus kunnen vastplakken en hij 
is heel licht en zweeft in het water. Maar als hij niets doet met 
zijn armen, dan blijft hij stil. Hij heeft heel scherpe tanden en 
hij kan zich onzichtbaar maken. Hij kan bijna alle dingen eten. 
Zijn ogen blinken mega fel, maar voor de anderen blinken ze 
niet. Hij zwemt met zijn haren. Als hij zijn linkerharen beweegt 
gaat hij naar links, als hij zijn rechterharen beweegt gaat hij 
naar rechts en als hij alle haren beweegt gaat hij gewoon 
rechtdoor en als hij niets beweegt blijft hij staan. En boven 
heeft hij net als de zeeduivel iets lichtgevends. Dat is 
er niet om licht te geven maar daarmee kan hij horen.

– Ontdekking van Ramòn Kauer, 9 jaar– Ontdekking van een vriend van Sylvana, 11 jaar

MIJN HUIS, DE REST VAN

& daarbuiten...
10 diepzeezaken



Mira trok haar pyjama aan en 
ging in bed liggen. Ze dacht aan 
de diepzee. 

Toen ze klein was maakte haar 
vader altijd een boot van haar 
matras die dan in een zware 
storm terechtkwam. Maar nu 
stond haar bed stevig op de 

grond en onder haar bed hing 
de hele aardbol. 
Ze keek door het raam naar de 
zwarte sterrenhemel. 
En plotseling... door het zwart 
heen, áchter het einde, zag ze 
iets gloeien.

Er werd op de deur geklopt en 

haar moeder stak haar hoofd om 
de hoek: 

‘Slaap je nog niet?’
‘Nee, ik heb een plan’

Fragment uit het prentenboek 
“Mijn huis de rest van de wereld 
en daarbuiten” – Judith Nab 



‘Ze zeggen dat als je in het zwarte gat gaat, 
het je gewoon helemaal dicht knijpt. 
Als je er hélemaal in gaat kom je er niet meer 
uit. 
Ik denk dat we er misschien wel doorheen 
kunnen gaan. Naar een ander sterrenstelsel 
of dat we terecht komen in een hele andere 
wereld. Ja... ik weet niet. Alles zou kunnen 
natuurlijk.’ 

– Isha Scheenaard 12 jaar
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Onze plaats in het heelal lijkt op 
puur toeval te berusten 

Wat weten weinigen en zou iedereen 
eigenlijk moeten weten over sterren? 

Ons beeld van het universum is de laatste eeu
wen enorm veranderd. We weten nu dat de 
zon maar een gewone, gemiddelde ster is. Ook 
het sterrenstelsel waar de zon deel van uit
maakt, de Melkweg, is niet wezenlijk anders 
dan andere sterrenstelsels. Het heelal is on
voorstelbaar groot en onze plaats erin lijkt op 
puur toeval te berusten.

Waaruit bestaat jouw onderzoek?

Ik bestudeer massieve structuren in het ver
re heelal. Door met grote telescopen te kijken 
naar verre bronnen, waarvan het licht al miljar
den jaren op weg is, kunnen we zo als het ware 
terug kijken in de tijd. Zo proberen we de evo
lutie van het heelal als geheel te begrijpen.

Wat voor invloed heeft dit beroep op 
jouw leven? Ben je dingen anders gaan 
zien?

Ik realiseer me nu hoe nauwkeurig de om
standigheden op en rond de aarde op elkaar 
zijn afgestemd om complex leven mogelijk te 
maken. 

Daardoor ben ik dingen als de maan anders 
gaan zien. Verder heeft mijn beroep niet direct 
invloed op mijn dagelijks leven.

Wat fascineert je het meest aan je 
beroep?

De samenwerking met andere onderzoekers 
van over de hele wereld. Zo besef je weer hoe 
internationaal de wetenschap is. En natuurlijk 
het heelal, dat alsmaar verder uitdijt. Dat is ook 
heel fascinerend.

Wil je het liefst een ontdekking doen? 

Tijdens wetenschappelijk onderzoek ben je 
voortdurend bezig de kennis van de mens
heid te helpen uitbreiden. Meestal gebeurt dat 
in kleine stapjes, waardoor je niet echt van een 
grote ontdekking kunt spreken. Het is natuur
lijk extra leuk om iets te ontdekken wat tegen 
de bestaande theorieën ingaat, waardoor je pas 
echt van een ontdekking kunt spreken.

En wat zou je willen ontdekken?

Ik zou graag meer willen leren over de evolu
tie van sterrenstelsels. We weten dat bepaal
de sterrenstelsels voortdurend nieuwe sterren 
vormen, terwijl andere juist heel inactief zijn. 
Ik zou graag ontdekken waardoor deze ver
schillen ontstaan, en wat de invloed van de om
geving van de stelsels daarbij is. 

Denk je dat we dan ook een manier 
hebben gevonden om erheen te 
kunnen gaan?

Dat is een stuk lastiger. Met de huidige grote te
lescopen en gevoelige meetinstrumenten is het 
mogelijk om naar planeten op grote afstand van 
de aarde te zoeken. Voor bemande ruimtereizen 
zijn de afstanden binnen ons eigen zonnestel
sel al een grote uitdaging, dus ik verwacht niet 
dat we op redelijke termijn een bezoek kunnen 
brengen aan andere planetensystemen. Maar 
ik verwacht wel dat er al in de komende tien jaar 
een planeet wordt gevonden waar we zouden 
kunnen wonen.

INTERVIEW REMCO VAN DER BURG, STERRENKUNDIGE

MIJN HUIS, DE REST VAN

& daarbuiten...

Remco van der Burg is inmiddels werkzaam 
aan het Europees Southern Observatory  in 
Garching, Duitsland. Daar draagt hij bij aan 
de realisatie van de zogenaamde ‘Extreem 
grote telescoop’. Zijn onderzoek is gericht op 
de vorming van clusters van sterrenstelsels.



Aliens bestaan vrijwel zeker 
en mensen kunnen contact 
met hen beter vermijden. 
Dat is de waarschuwing van 
een van ’s werelds bekendste 
wetenschappers, Stephen 
Hawking.

H et is volgens Hawking 
niet gek te denken dat er el
ders in het universum leven 
zou kunnen zijn. Hij wijst 

erop dat er honderden miljarden melk
wegstelsels zijn, met elk honderden mil
joenen sterren. Waarom zou de aarde de 
enige plaats zijn waar zich leven heeft 
ontwikkeld? 

De grote vraag is volgens Hawking hoe 
de aliens eruitzien en hoe zij zich gedra
gen. Ze kunnen wonen op planeten of 
zelfs erin. Hij verwacht dat de meeste 
aliens microben zullen zijn of eenvoudi
ge dieren. Maar het zou ook kunnen dat er 
echt intelligent leven bij zit. Levende we
zens die een bedreiging kunnen vormen 
voor het leven op aarde. 

‘We hoeven alleen 
maar naar onszelf te 
kijken om te zien hoe 
intelligent leven zich 

heeft ontwikkeld in 
iets dat we niet graag 

zouden ontmoeten.’

Intelligent buitenaards leven zou onze 
planeet weleens kunnen zien als een 
grondstofrijk gebied, klaar om te worden 
gekoloniseerd en geplunderd. ‘We hoeven 
alleen maar naar onszelf te kijken om te 
zien hoe intelligent leven zich heeft ont
wikkeld in iets dat we niet graag zouden 
ontmoeten.’ Hawking zegt dat hij zich kan 
voorstellen dat er aliens zijn die in enorme 
ruimteschepen wonen, zonder grondstof
fen zijn komen te zitten en als nomaden 
op zoek gaan naar nieuwe gronden.
(bron: NOS Nieuws)

RUIMTERVAARDERSPAK

Ruimtevaarders moeten een pak dragen 
als ze zich buiten de drukcabine begeven, 
in de ruimte of op het oppervlak van de 
maan of een planeet. Een bemand ruimte
vaartuig wordt onder constante druk ge
houden, dat wil zeggen dat de luchtdruk 
er vergelijkbaar is aan de luchtdruk op aar
de. De ruimte buiten de aardse atmosfeer 
is gevaarlijk voor de mens omdat er GEEN 
luchtdruk is (en geen zuurstof om in te 
ademen). Meteorieten vormen natuurlijk 
ook een risico én de temperaturen kunnen 
extreem zijn. 

In de tijd dat ruimtevaart nog fantasie 
was, stelde men zich een ruimtepak wel 
voor als een lichte, luchtdichte overall met 
een glazen helm. Sommigen dachten toen 
ook dat een duikpak bruikbaar was, maar 
een duikpak is niet bestand tegen het ver
schil in luchtdruk.
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WAT TE DOEN ALS WE BIJ HET EINDE VAN HET UNIVERSUM KOMEN?

Wat doen we eigenlijk als we 
straks écht bij het einde van 
het universum komen? Het is 
moeilijk om daar een plan voor 
te maken omdat niemand daar 

iets over weet. Ik denk dat aan 
het einde van het universum 
het grote niets is. Geen licht, 
geen donker, geen geluid... 
Niets... Moeilijk om daar een 

voorstelling van te maken. 
Maar dat is wat ik denk... op dit 
moment tenminste... want hier ga 
ik nog een nachtje over slapen... 
of twee... of drie, of vier...

VERMIJD CONTACT MET ALIENS!
Het heeft stekels onder de voeten 
en buisjes die uit de schoenen ko
men om bepaalde stoffen van an
dere planeten af te halen. Daar 
maakt ie brandstof van voor de jet
packs bij de enkels, zodat je in de 
ruimte kan skaten.

1

1

2

4

4

3

Als je door de ruimte zweeft, kun
nen de laarzen stekels uitzet
ten zodat je niet verder rolt als je 
landt. 

3

Binnen in het pak zitten aller
lei sensoren, waardoor het ver
kleint of vergroot als je erin stapt, 
precies naar jouw maat. Die sen
soren worden ook aangedreven 
door een deel van de zonnepane
len op de armen (anders zou het 
niet genoeg kracht hebben, want 
het kwart machientje alleen is te 
klein, dan zou je niet genoeg lucht 
hebben, helemaal geen lucht ei
genlijk. Dan zou je doodgaan).

2

TEKEN JE ONTWERP/

CREATIE HIER

Helm met een antenne waardoor 
je kan praten met het ruimteschip 
verderop.

MIJN HUIS, DE REST VAN

& daarbuiten...



WETEN SCHAP
  de Matty Space; een Rupsbandruimteschip

Zelfs wanneer we met 
de snelheid van het licht 
zouden reizen (dat is 
299,337 kilometer per uur) 
waarmee je in één seconde 
zeven keer om de aarde kan 
gaan, zou het nog vier jaar 
duren voordat we de dichts 
bijzijnde buurplaneet 
hebben bereikt.

Het punt is dus dat we moeilijk naar 
een nieuwe planeet kunnen gaan om
dat we nog geen voertuig hebben dat 
zo snel kan reizen dat het binnen een 
mensenleven zo’n enorme afstand 
kan afleggen. Zouden we iets snellers 
kunnen bedenken zodat we straks 
zelf ook écht kunnen vertrekken naar 
een bewoonbare planeet?

WAT HEB JE NODIG OM 
TE KUNNEN LEVEN IN 
DE RUIMTE?
1
Ten eerste een planeet die groot ge
noeg is. Als je op een planeetje zo 
groot als het eiland Texel een spron
getje zou maken, vlieg je de ruimte in. 
Maar als de planeet heel groot is, kun 
je ook niet goed leven, want dan zou 
je door je eigen benen zakken door 
alle zwaartekracht. Zwaartekracht 
‘trekt’ jou naar de aarde. Spring maar 
eens omhoog. Zie je wel?

2
Je hebt een atmosfeer nodig. Dus 
‘lucht’ om te ademen. Die atmosfeer 
zorgt ook voor de warmte. Als de aar
de geen atmosfeer had, was het in 
Nederland altijd winter. De atmos
feer zorgt er ook voor, dat de schade
lijke straling van de zon tegengehou
den wordt. Ook op de aarde gebeurt 
dat niet altijd meer. Denk maar eens 
aan het ‘gat’ in de ozonlaag.

3
Natuurlijk heb je een zon nodig, voor 
het licht en de warmte. Dus er moet 
een ster in de buurt zijn. De zon is 
namelijk een ster. 

4
Een planeet draait in een baan om de 
zon. Die baan moet niet te dicht bij 
de zon (dus een ster) zijn, want dan 
wordt een planeet te heet. Ook niet te 
ver, want anders is het te koud. 

5
Er zal ook water moeten zijn, want al
les wat leeft heeft vocht nodig. Het le
ven op aarde is door allerlei toeval zo 
geworden zoals het nu is. 

RUIMTESCHEPEN
In de toekomst zulle we ruimtesche
pen kunnen bouwen die in staat zijn 
zulke hoge snelheden te halen dat 
de tijd zelf langzamer gaat voor de 
passagiers. 

Zo’n ruimteschip kan duizenden 
jaren in de toekomst reizen met een 
snelheid die grenst aan die van het 
licht. Zo zouden ook verre sterrenstel
sels bereikt kunnen worden in de tijd 
van een mensenleven. Eén dag in zo’n 
ruimteschip is een jaar hier op aarde. 

Voor de mensen aan boord zou het 
80 jaar duren om tot de grenzen van 
het heelal te reizen. Op dat moment is 
weliswaar meer dan 2,5 miljoen jaar 
gepasseerd op aarde.

Dit is wat Stephen Hawking zei.
Hij zei ook: we kunnen wel sneller 

reizen dan de tijd, en dus de toekomst 
in. Maar... we kunnen de tijd niet te
rugdraaien. Dus als je eenmaal in de 
toekomst zit... kun je niet meer terug.

Ik heb een voertuig 
ontworpen dat niet op 

benzine gaat, maar 
op gedachten... Maar 
dat is wel het meest 

ingewikkelde onderdeel. 

– TIES VAN MEEGEN, 9 JAAR

Voertuig met rupsbanden voor de ruimte, 
onderzee en op de grond. Vanwege het gebrek 
aan zuurstof in de ruimte, perst dit voertuig alle 
microbacteriën uit totdat er zuurstof vrijkomt.

Door dat persen gaat er een cilindertje draaien 
die de machine doet rijden. Misschien zit er 
0,00001% zuurstof in de ruimte.
– Ontwerp Mattias Nab, 10 jaar

In één seconde 
zeven keer om de aarde



Als het heel lang geleden 
een beetje anders was 
gelopen dan waren er 
nooit mensen geweest. 
Het leven op een andere 
planeet bestaat misschien 
alleen uit planten, 
of bacteriën. Misschien is 
er op een andere planeet 
alleen maar water waarin 
zeedieren leven. Heel lang 
geleden was dat op de 
aarde ook zo.

Wat hebben we nodig als we 
een reis gaan maken naar het 
universum?
Voordat we op reis gaan is het handig om 
te begrijpen hoe het leven hier op aarde 
mogelijk is.

Dat leven kan je je voorstellen als een 
geheel van vele duizenden organismen 
(dieren, mensen, bomen, planten) die el
kaar nodig hebben om te kunnen bestaan. 
Samen delen ze de oppervlakte van de aar
de en de dampkring, wat eigenlijk maar 
een dun laagje lucht is rondom de aardbol. 

Mensen en dieren ademen de zuurstof uit 
de lucht in. Die zuurstof hebben ze nodig 
om hun voedsel (afkomstig van planten) te 
‘verbranden’. Dat levert hen de energie op 
om zichzelf warm te houden en op zoek te 
gaan naar nieuw voedsel.

En waar leven de planten van?
Die hebben het gemakkelijk. Om te groei
en hebben ze energie nodig. En die ener
gie die ze nodig hebben om te groeien, 
komt uit het zonlicht dat ze opvangen met 
hun bladeren. Groeien op zonlicht wordt 
fotosynthese genoemd (“foto” betekent 
licht en “synthese” betekent groei).

Eigenlijk komt het dus hierop neer: al het 
leven op aarde is mogelijk door de energie 
uit de zon. 

Het voedsel van planten bestaat uit water 
uit de grond en koolstofdioxide (CO2) dat 
ze inademen uit de lucht. Wanneer ze licht 
opgenomen hebben, water “gedronken” 
hebben en CO2 ingeademd hebben, ade
men ze zuurstof uit. Deze zuurstof heb
ben mensen en dieren net nodig. 

Alles bij elkaar genomen is dus eigenlijk al 
het leven op aarde mogelijk door de ener
gie uit de zon. Die maakt dat bomen en 
planten groeien en zuurstof in de lucht 
brengen. Mensen en dieren halen vervol
gens hun energie weer uit het voedsel en 
de zuurstof, die door fotosynthese in bo
men en planten is ontstaan.

Als we op reis gaan en aarde en dampkring 
verlaten moeten we voldoende voedsel 
en zuurstof bij ons hebben. Hoe langer 
de reis, hoe meer we mee moeten nemen. 
Voor een reis naar een verre planeet is het 
dan wellicht teveel om mee te nemen. 
Maar zolang we in de buurt van de zon 
blijven, bij voorbeeld naar Mars, zouden 
we misschien een eigen dampkring mee 
kunnen nemen waarin we planten of fo
tosynthetische bacteriën laten groeien die 
voor zuurstof en voedsel zorgen.

Zijn er experimenten gaande die 
zuurstof proberen te maken op 
andere manieren?
Op dit moment bestaat er al een mooi 
voorbeeld van het gebruik van zuurstof 
in de ruimte, verkregen op een chemi
sche manier. Dat is het International Space 
Station (ISS). Het gaat in dit geval niet om 
een reis naar een verre planeet maar wel 
om een langdurig verblijf in de ruimte. In 
het ISS wordt door een scheikundige re
actie (electrolyse genaamd) zuurstof ge
maakt uit water. Net als in het geval van 
planten wordt de energie die hiervoor 
nodig is, verkregen uit zonlicht. Maar in 
plaats van groene bladeren gebruikt het 
ISS zonnepanelen om de lichtenergie op 
te vangen. Het voordeel van deze methode 
is dat het veel minder ruimte inneemt dan 
planten en dat de hoeveelheid zuurstof ge
makkelijker te regelen is. 

Een andere manier om op chemische ma
nier zuurstof te maken, is uit natrium
peroxide. Dit wordt onder andere ge
bruikt in vliegtuigen als noodzuurstof. 
Omdat deze stof van zichzelf explosief is, 
is er geen energie nodig om de zuurstof 
vrij te maken. Nadeel van deze methode is 
dat het niet herbruikbaar is.

U sprak over zuurstof die gemaakt 
kan worden door een bacterie, kunt 
u daar iets meer over vertellen?

Een bacterie die zuurstof produceert is de 
cyanobacterie. Deze soort is ook bekend 
als de blauwalg. Het is bij mijn weten de 
enige bacterie die zuurstof produceert en 
dat gaat net als bij planten door middel 
van fotosynthese.

In Almere staat in de zomer vaak een 
bordje in het water waarop staat: 
‘Verboden te zwemmen in verband met 
blauwalg’, maar eigenlijk zouden we 
alleen maar blij moeten zijn met die alg 
want hij levert ons zuurstof!

Denkt u dat we in de toekomst 
een planeet gaan vinden waar we 
kunnen wonen?
Ik denk dat we ooit wel een keer naar Mars 
zullen gaan om te proberen daar een be
woonbare planeet van te maken. En ver
der? Wie weet. Ik sluit het niet uit. 

Heeft u een droom binnen uw 
vakgebied?
Ik hoop en verwacht dat de kennis die on
derzoek naar fotosynthese in planten en 
bacteriën oplevert, zal bijdragen tot een 
schone en herbruikbare vorm van energie 
op aarde.
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STADSVERLICHTING MET BACTERIE-LAMPEN?
Krijg nou wat! Als je het slijm van 
een dode kwal op je wandelstok 
wrijft, verandert die ineens in een 
gloeiende fakkel. De Romeinse 
militair en amateur-wetenschap-
per Plinius de Oudere ontdek-
te het bijna tweeduizend jaar 
geleden al bij een avondwande-
ling langs de kust van Napels. 
Sindsdien is het fenomeen van 
oplichtende dieren - biolumines-
centie - iets dat wetenschappers 

blijft fascineren. Rey en haar col-
lega’s richten hun vizier op het 
genetisch materiaal dat bij der-
gelijke dieren verantwoordelijk is 
voor het commando ‘geef licht’. 
Door dit stukje dna in een veel-
voorkomende en onschadelij-
ke bacterie te plakken, maken ze 
deze eencelligen lichtgevend.
De 27-jarige Franse ontwerper 
Sandra Rey wil onze verlichting 
radicaal veranderen met lampen 

vol gloeiende bacteriën.
Het idee valt duidelijk op in 
de prijzen in Rey’s CV. De 
Technology Review van de 
Amerikaanse universiteit MIT 
plaats haar in de lijst van de 
meest belovende uitvinders ter 
wereld jonger dan 35 jaar.
Sandra Rey heeft inmiddels 
plannen om hele steden te 
gaan verlichten met behulp 
van deze bacteriën! 

KAN EEN BACTERIE ZONDER LUCHT OVERLEVEN?
In 1966 landde het ruimtevaar-
tuigje Surveyor op de maan 
om van heel dichtbij foto’s te 
nemen. In 1970, vier jaar later, 
landden er twee Amerikaanse 

astronauten op de maan en 
ze knipten onderdelen van de 
Surveyor af om die mee naar de 
aarde te nemen. En wat denk je 
dat ze in de televisiecamera 

vonden? Een bacterie. Die 
had dus vier jaar op de maan 
geleefd, zonder lucht, in de hitte 
en de kou op de maan! Echt 
ongelooflijk…

INTERVIEW WILLEM WESTERHUIS, BIOCHEMICUS

Ademhalen op andere planeten
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AL HET LEVEN 
OP AARDE IS 
MOGELIJK DOOR 
DE ENERGIE  
UIT DE ZON 

VERDER DAN MARS? 
WIE WEET. 
IK SLUIT HET NIET UIT.

MIJN HUIS, DE REST VAN

& daarbuiten...
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Mijnheer Dörner, als de 
atomen waaruit wij bestaan 
niet dood kunnen gaan, 
zouden we dan kunnen 
zeggen dat wij, eigenlijk ook 
nooit dood kunnen gaan?
In andere woorden, wat 
vindt een wetenschapper 
van het idee dat alles 
voortdurend verandert in 
iets anders, en dat wij daar 
deel van uit maken?

“Mijn antwoord 
zou zijn dat het 
leven uit vele din
gen bestaat, vele 

kleine onderdelen, die samenwerken. 
Zij nemen structuur aan, vormen zich, 
hechten zich tezamen.

Het leven is niet iets, wat in de bouw
stenen zelf zit, het is iets, wat in de 
structuur zit, wat ervan gemaakt 
wordt.

Het is niet iets in het materiaal maar in 
de vorm van de dingen, het zijn niet de 
dingen die zelf de vorm bouwen. Het 
is zoals: wat maakt je kasteel van le
gostenen tot een kasteel? Het zijn niet 
de legostenen, het is niet het materi
aal, het plastic, maar het is de manier 
waarop je het hebt gebouwd. 

Ik bedoel, het kasteel, waaruit het 
kasteel is opgebouwd, de legostenen, 
zijn misschien hetgeen waaruit het le
ven ontstaat. Maar wanneer men het 
uit elkaar haalt dan is dat (wat je mij 
in je email had gevraagd) natuurlijk 
kan je je kasteel uit elkaar halen, de le
gostenen zijn er dan nog steeds, maar 
je kasteel is weg.

En dat is hetzelfde met het leven. Ik 
bedoel, wanneer je alle atomen uit je 

lichaam van elkaar los zou halen, ben 
je dan nog in leven? En zou er dan een 
metamorfose kunnen bestaan, zodat 
je kan terugkomen?

Als je kijkt naar het voorbeeld van de 
lego stenen hoe die samen vast zit
ten hoe ze een paar van lego blok
ken vormen. Nou, ik bedoel... wat be
treft lego blokjes is het duidelijk je zet 
ze aan elkaar vast. Voor atomen is het 
niet zo duidelijk, hoe ze een chemi
sche verbinding maken door iets te 
delen door een elektron te hebben die 
heen en weer springt tussen de twee 
atomen hoe het kan dat dat ze bijeen
houdt. Het is niet in detail duidelijk 
hoe dat kan. En hoe dat al die prachti
ge microscopische dingen creëert die 
we hebben en hoe dat leven creëert. 
Dat is niet de vraag die ik stel maar het 
is een interessante vraag en misschien 
dat we deze over duizend jaar kunnen 
beantwoorden.

Mijn werk is echt om te kijken hoe 
elektronen atomen bij elkaar hou
den en hoe je dat kan vergelijken met 
leven. Hoe chemische verbindingen 
verbroken worden of hoe nieuwe ge
maakt worden, nieuwe moleculen 
ontstaan. Dat is mijn onderzoek...

De volgende dag schreef hij ons 
het volgende:

Beste kinderen van Atelier V in 
Frankfurt,

Het was een fantastische ochtend 
met jullie.  Jullie vragen deden mij 
meer zweten dan wanneer ik een 
lezing moet geven – en het was 
ook veel leuker!
 
Dank jullie wel dat ik deel mocht 
zijn van jullie project, en doe mijn 
groeten aan jullie leerkracht – 
Ze heeft echt fantastische 
kinderen en kan echt heel trots op 
ze zijn.

Veel groeten,
Reinhard Dörner

INTERVIEW MET PROFESSOR DÖRNER 

Het kleinste 
leven

INTERVIEW
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HOE WORDEN AL 
DIE PRACHTIGE 

MICROSCOPISCHE 
DINGEN OM ONS HEEN 

TOCH GEMAAKT?! 

MIJN HUIS, DE REST VAN

& daarbuiten...
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Ik twijfel niet 

dat er iets bestaat 

aan het grensvlak 

van mijn dromen 

zoals de wortels 

van de bomen 

golven maken 

in de straat

LEO VROMAN

GEDICHT

Neutron: een zeer klein 
deel van een atoom. 
Het neutron heeft geen 
elektrische lading. Het 
is noch positief noch 
negatief, maar neutraal, 
vandaar de naam. 
Een atoom bestaat 
dus uit neutronen, 
zeer kleine deeltjes. 
Het atoom kan zich 

verbinden met andere 
materie en zo iets 
vormen...
 
Moleculen zijn groepen 
atomen die door 
chemische bindingen 
met elkaar verbonden 
zijn. Alles, alles, alles is 
gemaakt van atomen, 
zelfs wij!

MIJN HUIS, DE REST VAN

& daarbuiten...



HIER ZIE JE NOG ONBEKENDE VISSEN. 
TEKEN ER GERUST EEN PAAR BIJ.





Raketsla
WOORDZOEKER

INGREDIËNTEN VOOR EEN RAKETSLA
1 bosje peterselie

1 komkommer

1 tomaat

1 radijs

200 gr feta

KEUKENGEREI
Een snijplank

Een dunschiller

Een groentenmes

Een soeplepel

Een klein mes

Een presentatiebord

BEREIDING

Stap 1
Was de peterselie en de groenten. Schil de komkommer en snij een derde in 

schijfjes van verschillende dikte. Snij een stuk van 4 cm af en verwijder een 

blokje om het raam te maken. Snij de rest van de komkommer in schijfjes van 

ongeveer 3 cm.

Stap 2
Snij tomaatschijfjes van ongeveer dezelfde grootte als de komkommer. Snij 

schijfjes feta in rondjes van dezelfde diameter. Snij voorzichtig, want de kaas 

kruimelt gemakkelijk. Snij de schijf in vier en rond twee hoeken aan dezelfde 

kant af. Dit zullen de vleugels van de raket zijn. Snij een paar schijfjes feta die 

net wat kleiner zijn.

Stap 3
Stapel op een bord de komkommer-, tomaten- en kaasschijfjes op elkaar, 

allemaal even groot. 

Plaats dan het komkommergedeelte met het raam. Leg vervolgens de 

kleinere plakjes komkommer en kaas zo dat de omtrek van de raket naar 

boven toe kleiner wordt om de punt van de raket te vormen.

Stap 4
Plaats de vier vleugels tegen de onderkant van de raket. Dun de peterselie uit 

en strooi hem rond de raket om een klein grasveldje  te maken. 

Plaats de radijs in het raam om een passagier te maken die een astronautje 

voorstelt. 

Ruimteschip

Naam ______________________ Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

B M R E H C S D L E E B W Q A S I V
U A Y B J Y X P R A D A R L F D L R
U Q Y D M U S R E V I N U A O B R Q
D C P R R P U A F V E D L U W H G W
O D O U S A S R R W F N X C M S G S
X S O Y N D O F Y E X E O K X R B L
N A C Y R R U B Q I M J P N V P Q V
U B S S E A L X H V Y A X G J X P L
H X E F D A F T H S P G C L Y K N G
E B L S D I O J W V A Y F F F E A Q
T O E B I S Y X L H H D T J R J W O
F L T G N T T I P K C O C R Q G K T
X A Z J G O K N H K I T E T S R D E
C A S T S E U M I E V T E E D O T K
I R J A V L V S D Y S G B I A B P A
P Z U F E D U R W D X B W Y N O N R
U E W E S J A C J D N O Y T B T N S
R N T L T A B I C U A O C E M K H W

• AARDE • BEELDSCHERM • CAMERA

• COCKPIT • DASHBOARD • DRAAISTOEL

• LAARZEN • RADAR • RAKET

• REDDINGSVEST • ROBOT • STERREN

• TAFEL • TELESCOOP • UNIVERSUM

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

woordzoekermaken.nl https://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Ruimteschip&w=18&h...
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Ontdek de 

woorden in de 

tekening en 

streep ze door 

in het kader. Ze 

staan verticaal 

en horizontaal 

geschreven.

MIJN HUIS, DE REST VAN

& daarbuiten...
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Colofon Het weer
VOCHT EN HITTE

 OPWARMING VAN DE AARDE                     TEMPERATUUR VAN DE ZON

BIJZONDERE DANK AAN

DAAR HEB JE ‘M WEER 
Deze krant kwam tot stand dankzij 
financiële steun van De Kunstmin 
Dordrecht

Vormgeving: 
Aart Jan Bergshoeff & Judith Nab
Assistente beeldredactie en 
algemene medewerking:
Heléne Binder
Tekeningen: Judith Nab, Dirck Nab 
en Heléne Binder
Vertalingen: Isabelle Grynberg
Speciale bijdragen: 
Isha Scheenaard, Deborah 
Benveniste, Thomas Swinkels, 
Barbara Wijckmans

Deze krant werd gemaakt dank zij de 
workshops met de kinderen en de 
wetenschappers: 

Het team in Parijs (Pantin) van de 
Sadi school in Pantin, Frankrijk
Ophélia Malonda, Emile Riou
Carla Ngolo ndayi, Gwenaelle 
Hourcau, Maëlys Bousry

Het team in Leiden
De kinderen: Isha Scheenaard, 
Marieke Sauer, Raisa van Est, Pepijn 
Spaans, Mattias Nab. 

Assistenten: Ursula Schurch, Leonie 
Baars

Astronoom : Remco van der Burg
Biochemicus : Willem Westerhuis
In samenwerking met Kunsten-
centrum Scheltema, Leiden (NL)

Het team in Almere
De kinderen: Liza Darwesch, Chahid 
Zaabat, Sabrin Zaabat, Margot Mora, 
Melchor Medina, Lodewijk Reurekas

Assistent: Tessa Janssen
Vulkanoloog Manfred van Bergen,
Seismoloog Läslo Evers,
Archeoloog Wouter Smith,
In samenwerking met Theater 
Corrosia, Almere (NL)

Het team in Zürich
De kinderen: 
Zoë Lienberger, Olga Schaffner, 
Pang Bon Wuttiwicha, Sofia de Luca, 
Ramòn Kauer, Minz Wuttiwicha

Geoloog Prof. Dr. Helmut Weissert
Haaiendeskundige Dr. Jürg 
Brunnschweiler
Marien geoloog Prof. Dr. Gretchen 
Bernasconi-Green

In samenwerking met Festival 
Blickfelder, Bildungsdirektion Kanton 
Zürich en Junges Schauspielhaus 
Zürich (CH)

© 2017–2021 Judith Nab, 
Fondation Au Bain Marie
© 2021 Nederlandse versie 
Judith Nab 

We hebben ons best gedaan om 
onze bronnen zoveel mogelijk te 
vermelden, maar we zijn er niet altijd 
in geslaagd om ze op te sporen

Mijn huis, de rest van de wereld 
en daarbuiten is een project in vier 
delen: deze publicatie, een boek in 
het NL, ateliers (oftewel workshops) 
en een theatrale installatie. 

Meer zien en lezen hierover? 
Kijk op www.judithnab.nl
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INFORMATIE

LEES OOK 

DEZE KRANT 
BESTAAT OOK 
IN DE VORM 
VAN EEN BOEK

Waar de zwarte lijn stopt, begint de toekomst. Als we blijven verder doen zoals we nu bezig 
zijn, belanden we in de rode zone bovenaan. Als we onze huidige klimaatbeloftes effectief 
zouden uitvoeren, zouden we op 2,4 graden of iets minder uitkomen, afhankelijk van hoeveel 
van de langetermijnbeloftes voor 2050 al worden verrekend. Het moet dus nog veel beter, 
omdat we liefst in een van de groene scenario’s uitkomen. Experts beschouwen de drempel 
van 2 graden extra als desastreus voor mens en dier. 

VANDAAG IS HET BINNENIN DE ZON 15 MILJOEN GRADEN

MIJN HUIS, DE REST VAN

& daarbuiten...

“Wetenschappers houden kennis tegen het licht en 
proberen deze op een nieuwe manier te bekijken. In dit 
boek krijgen zij hulp van een andere groep specialisten 
die de wereld op een bijzondere manier bekijkt: kinderen. 
In ‘Mijn huis, de rest van de wereld en daarbuiten’ worden 
de vragen van kinderen door de kinderen zelf én door 
wetenschappers beantwoord. 

Hoofdpersoon is Mira, een ondernemend en nieuwsgierig 
meisje dat een club heeft opgericht waar slechts twee 
regels gelden: alles is mogelijk en fantasie is waar.”

Herman Tibosch 
(ten tijde van de publicatie Hoofd educatie Kröller-Müller Museum)
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DEZE KRANT BESTAAT 
OOK IN DE VORM 
VAN EEN THEATRALE 
INSTALLATIE 
KIJK OP JUDITHNAB.NL 

Ik heb nog 

wel eens dagen, 

dat mijn benen 

lichter zijn 

dan de lucht, 

maar dan heb ik mijn 

broek ook vol sterren 

en begint 

de grote vlucht. 

PIERRE KEMP

[...]

Want de enige verborgen zin der dingen

Is dat ze geen enkele verborgen zin hebben.

Het is vreemder dan alles wat vreemd is,

Vreemder dan de dromen van alle dichters 

En de gedachten van alle filosofen,

Dat de dingen echt zijn wat ze lijken te zijn

En dat er niets te begrijpen valt.

Ja, dit hebben mijn zintuigen geheel alleen geleerd:

De dingen hebben geen betekenis; ze bestaan

De dingen zijn de enige verborgen zin der dingen.

ALBERTO CAEIRO (FERNANDO PESSOA)

FRAGMENT UIT ‘XXXIX’ 
VERTALING AUGUST WILLEMSEN

GEDICHT

GEEN VERBORGEN ZINKOMT DAT ZIEN

ACHTER 
pagina.

WEER EN WAARSCHUWING
Voortaan maandagmorgen mooi weer, 
de rest van de dagen hier en daar een 
bui.

Waarschuwing
Onze krant werkt mee aan de opsporing 
van een weerbarstig mannetje met rood 
zwart gestreepte sjaal. Meestal treft men 
hem op maandag aan op een duintop, 
een berg of bovenin een flat. Al jaren
lang tracht hij het ongrijpbare zonlicht 
van de eerste dag van de week te vangen 
dat alles met elkaar verbindt, de hemel, 
de aarde, de wind en de wolken, de plan
ten, de bomen, het water en de horizon. 
Naar verluidt is hij bijna zo ver dat hij 
het schouwspel kan beheersen. Het ein
de van het begin van de week is daarmee 
gevaarlijk dichtbij. Wij doen een oproep 
aan iedereen die hem tegenkomt om zijn 
locatie aan ons door te geven. De beste 
tip belonen wij met een abonnement op 
onze krant.

WWW.DIRCKNAB.NL 

VAN THOMAS SWINKELS

INGEZONDEN BERICHT

Yves Rossy, ook wel bekend als ‘Jetman’, 
vliegt met zijn jetpack over de Italiaanse Alpen


