
met zijn 135 meter lengte, 30 meter breed-
te en 23 meter hoogte kun je de ark eigen-
lijk niet missen. evenals zijn bouwer, jo-
han huibers. Wie hem spreekt, merkt een 
enorme bevlogenheid. een man met een 
missie. „god vraagt niet of ik er geschikt 
voor ben. hij vraagt alleen: ben je beschik-
baar?” en dat was johan, de afgelopen 
jaren. samen met zijn twee fulltime mede-

werkers heeft hij ruim 
twintigduizend uren in 
dit project gestoken.
hoewel het de tweede 
ark is die johan bouwt 
(de eerste was de helft 
kleiner en inmiddels 
verkocht aan evange-
list en poppenspeler 
Aad peters), valt er 

geen greintje verzadiging van werklust bij 
hem te bespeuren. „deze ark is weer hele-
maal anders. kom maar mee!”

voet aan Boord
op de ark ruikt het naar vers hout. „gre-
nenhout”, licht johan toe. „in de bijbel 
staat dat noach ‘gofer’ gebruikte, maar 
dat kennen wij niet. geen idee welk hout 

daar precies mee wordt bedoeld. ik koos 
voor grenen, omdat het goed bewerk-
baar is. en er staat dat noach de ark in-
wreef met pek; dat kun je heel goed van 
verbrand grenenhout maken.” (zie kader 
hiernaast)
de ark is gebouwd uit zo’n twaalfduizend 
bomen. grove dennen (pinus sylvestris), 
geïmporteerd uit finland. stuk voor stuk 
zijn ze door de bouwers op maat gezaagd 
en op de juiste plek aan elkaar getimmerd.  
op de grond ligt een kapotte binnendeur. 
johan gaat erop staan. „Als je deze deur 
als een brug zou gebruiken en je zou er 
drie mensen tegelijk overheen laten lopen, 
breekt hij niet.” even is het stil. dan: „dat is 
bijzonder, hoor. kijk maar naar de binnen-
kant.” onderaan de deur is de houtlaag 
weggehaald en een honingraatstructuur 
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om de ark te zien, hoef je niet met 
een chinees expeditieteam naar 
de Ararat in turkije. je kunt dichter 
bij huis blijven. rijd over de n3 
van papendrecht naar dordt 
en je ziet hem links liggen, 
drijvend op de beneden-merwede. 
een replica, welteverstaan. 

   tekSt johan DémoeD

  Zondvloed  

hoKjes, 
vaKjes

A
Ark was oersterk door 
bouwstructuur
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zichtbaar; honderden aaneengelegen kar-
tonnen vakjes. „dit is een standaard deur 
die je in onze huizen tegenkomt”, gaat 
johan verder. „door als een honingraat 
papieren kamers aan te brengen, is de 
deur licht, maar ook oerstevig. Als ik dan 
genesis lees en er staat – afhankelijk van 

welke vertaling je gebruikt – dat noach 
de ark met ‘kameren’, ‘vakken’, ‘ruimten’ 
of ‘nesten’ moet maken, dan denk ik aan 

zo’n binnendeur. Als je die namelijk van 
binnen en van buiten teert en bepekt, is 
hij waterdicht en krijgt de boot een groot 

drijvend vermogen, terwijl hij ook 
stevig blijft. maar in die nesten kon 
noach ook voedsel en zelfs water 
doen.”

waterdicht
om de ark te laten voldoen aan de 
strenge eisen van de scheepvaart, 
mocht johan er geen houten bodem 
in maken. dat zou te gevaarlijk zijn, 
zeker als er een paar duizend men-
sen op de ark rondlopen, wat toch 
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hoKjes, 
vaKjes

onder in de ark bevindt zich een groot 
schoepenrad. hieronder, in de bodem van 
de boot, komt een grote bak met water. 
Door een buis wordt dat water omhoog ge-
pompt en boven het rad valt het naar bene-
den, waardoor dat rad gaat draaien. noach 
kan op vergelijkbare wijze gebruik gemaakt 
hebben van een systeem van raderen en 
buizen, waarmee hij allerlei zware handelin-

gen automatisch kon laten plaatsvinden. 
noach was zo dom nog niet. tubal-Kaïn, die 
honderden jaren voor noach leefde, wist 
al hoe je koper en ijzer moest bewerken 
(Genesis 4:22). tubal-Kaïns broer, jubal, 
maakte citers, fluiten en harpen, waar je 
toch ook de nodige kennis voor moet heb-
ben. noach kon dankbaar gebruik maken 
van die kennis. 

grote kennis

critici: „noAch kAn 
geen pek gehAd hebben”

noach bedekte de ark met pek, 
meldt Genesis. Critici stellen dat 
dit niet waar kan zijn. noach kon 
geen pek maken als de aarde 
maar 2000 jaar oud was voordat 
de zondvloed plaatsvond. Pek, 
zeggen ze, wordt gewonnen uit 
olie of kolen en dat vormt zich 
pas na veel langere tijd doordat 
schelpdiertjes of bomen in de 
grond tot olie of kolen zijn over-
gegaan.

voordat er op de kritiek wordt inge-
gaan, volgt eerst een antwoord op 
de vraag: wat is pek eigenlijk? Pek is 
een zwarte lijmachtige substantie die 
overblijft wanneer plantaardig materi-
aal, onder uitsluiting van lucht, wordt 
verhit. Daarmee lijkt het op asfalt of 
bitumen. vandaag de dag wordt het uit-
sluitend op grote schaal geproduceerd 
door kolen te verhitten. ook petroleum 
is een stof waaruit pek kan worden 
gemaakt. 
Dit zijn echter niet de enige bron-
nen. veel minder bekend is dat 
pek 

ook gewonnen kan worden door hout 
te verhitten. De eerste stap is het 
verzamelen van hars. in europa tapte 
men vroeger hars uit pijnbomen. Die 
kwamen veelvuldig voor in de dichte 
bossen. er werd een visgraatpatroon in 
de boomstam gesneden en als de hars 
naar beneden droop, werd die door de 
houtgleuven naar een pot aan de voet 
van de boom geleid. als de harsstroom 
ophield, werd de boom gekapt, bedekt 
met grond en as en langzaam verbrand. 
zo ontstond een lichtgewicht, zwarte, 
pure vorm van koolstof: houtskool. De 
laatste stap in het proces om pek te 
maken, was het toevoegen van het poe-
derige houtskool aan het kokende hars. 
verschillende hoeveelheden houtskool 
leveren verschillende vormen van pek 
op, met uiteenlopende eigenschappen. 
en die pek werd gebruikt om waterdich-
te houten schepen te bouwen.
of noach precies dezelfde werkwijze 
heeft gebruikt, is onduidelijk. Wel il-
lustreert het dat hij niet in staat hoefde 

te zijn om olie of kolen uit de grond 
te halen.

 johan huibers over de ark: 
„ik wil er ook mee naar de 
olympische spelen die 2012 in 
londen worden gehouden!” 



de bedoeling is. om de ark zeewaardig 
te krijgen (johan: „ik wil er ook mee naar 
de olympische spelen die 2012 in londen 
worden gehouden!”) moesten er 24 trans-
portbakken uit new orleans overkomen. 

deze bakken zijn jarenlang door de hol-
land Amerika lijn gebruikt voor vervoer 

van rijst, katoen en graan. 
johan gebruikte ze voor 
het drijvende onderstel, 
maar ook om de volgende 
dragende verdieping te 
bouwen. hiervoor laste hij 
twaalf bakken aan elkaar, 
haalde de deksels eraf, 
draaide ze om met een hijs-
kraan en plaatste ze onder-
steboven op de construc-
tie. zo ontstond de eerste 
verdieping. de tweede en 
derde verdieping bestaan 
wel volledig uit grenenhou-
ten planken.

voor de bouw van zijn 
ark is johan ervan uit-
gegaan dat de eerder 
genoemde ‘nesten’ twee bij twee 
meter waren en meerdere verdie-
pingen hoog. de derde verdieping 
van johans ark is heel anders van 
constructie: transparanter, dankzij 
lichtvensters die nodig waren voor 
de ventilatie en frisse lucht voor de 
dieren. johan: „ik stel me zo voor 
dat noach de tussenwanden van 

de nesten gemaakt heeft van op elkaar 
gespijkerde boomstammen met een door-

snede van ongeveer 20 centimeter. net als 
stenen kan hij ze half over elkaar hebben 
gelegd om stevigheid in de constructie te 
krijgen. en dat twee verdiepingen hoog. 
tussen die boomstammen, maar ook aan 
de buitenkant van de ark, smeerde noach 
pek; als een soort kit om de wanden wa-
terdicht op elkaar aan te laten sluiten.”

ruimte GenoeG
johan wil zijn boot ook ‘bevolken’ met die-

ren. poppen, maar ook ech-
te dieren, zoals varkens, 
geiten, schapen, pauwen, 
kippen en ander kleinvee. 
„er is ruimte genoeg”, legt 
johan uit. „sommige men-
sen vragen me wel eens: 
hoe konden al die dieren 
nou in die ene boot pas-
sen? er zijn berekeningen 
gedaan naar de haalbaar-
heid daarvan en hieruit 
blijkt dat het écht kan; 
noach had zelfs genoeg 
ruimte om nog voedsel 
mee te nemen (zie kader 
hiernaast). Waar je bij deze 
berekeningen op moet let-
ten, is dat er sowieso al 
een hele groep dieren af-
viel. vissen hoefden niet 
mee. maar ook insecten 
en geleedpotigen, zoals 
spinnen, gingen niet aan 
boord. zij halen geen adem 
door hun mond, maar door 
buisjes (tracheeën) in hun 
lichaam, en god wilde dat 
noach alleen dieren aan 

utrechtse onderzoekers 
beweren aan de hand 
van bodemmonsters 
dat er in antarctica 50 
miljoen jaar geleden 
een subtropisch klimaat 
heerste. eerder hadden 
zij al aangetoond dat 
het in die tijd ook op de 
noordpool veel warmer 
was dan nu. De vondst 
is volgens hen nieuw 
bewijs voor het vermoe-
den dat de hele aarde 
rond vijftig miljoen jaar 
geleden een ‘broeikas-

wereld’ was.
afgezien van het 
verkeerde jaartal lijken 
deze seculiere onder-
zoekers het steeds 
meer eens te worden 
met creationistische 
wetenschappers. voor 
die laatste groep is het 
al jaren duidelijk dat er 
voor de zondvloed een 
wereldwijd subtropisch 
klimaat heerste op 
aarde.
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sUbtropisch 
klimAAt op polen

WereldWijde over-
stroming ‘vergeten’

Geologen stonden ver-
steld. ze ontdekten 
gesteente dat over een af-
stand van bijna 5.000 ki-
lometer was verplaatst. ze 
vonden daarvoor bewijs in 
azië en in amerika. hoe 
kun je dat verklaren? ze 
probeerden het. maar in 
hun lijst met opties, kwam 
één verklaring niet voor: 
die van een wereldwijde 
overstroming.

een internationaal team 
schreef in het Geological so-
ciety of america bulletin over 
een ‘buitengewoon transport 
en vermenging van sediment’ 
langs het himalaya-gebergte, 
over een afstand van 3.000 
tot 5.000 kilometer. Dat dit 

gebeurd was, konden de we-
tenschappers vaststellen door 
sporen van zirkonium (metaal) 
te volgen in aardlagen die door 
hen geassocieerd worden met 
het hypothetische supercon-
tinent Gondwana (daaruit 
zouden de continenten van 
het zuidelijk halfrond gevormd 
moeten zijn). hun conclusie 
was dat deze sporen in een 
korte tijd zijn ontstaan. 

vreemd
een interessante ontdekking. 
transport over zo’n afstand 
vraagt om bijzondere omstan-
digheden. De wetenschappers 
verwezen ook nog naar een 
eerdere ontdekking: veel afzet-
tingsgesteente dat nu bij de 
Grand Canyon ligt, komt oor-

spronkelijk bij de appalachen 
vandaan, duizenden kilometers 
naar het oosten.
De wetenschappers geven een 
aantal verklaringen, waaronder 
gebergtevorming en erosie op 
grote schaal, reliëfvorming die 
de stroming van grote rivier-
systemen bevorderde en een 
gebrek aan begroeiing. Geen 
van deze mechanismen sluit 
een wereldwijde zondvloed 
uit. integendeel, ze kunnen er 
juist een logisch gevolg van 
zijn. toch wel vreemd. Waarom 
denkt men niet aan de moge-
lijkheid dat grote hoeveelheden 
water ook met gemak grote 
stenen en rotsblokken kunnen 
meesleuren?

Weet meer:   
 www.tinyurl.com/zondvloed 

Door als een honingraat 
papieren kamers aan te 
brengen, wordt een deur 
stevig. een vergelijkbare 
techniek kan noach hebben 
toegepast in de ark.

Weet meer:   
 http://tiny.cc/zuidpool

er moCht Geen 
houten boDem in 
De arK GemaaKt 
WorDen; Dat zou te 
GevaarlijK zijn
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boord nam die door hun neus ademden.”
johan is het gewend dat zijn publiek hem 
overlaadt met vragen. „dat vind ik gewel-
dig. mensen laten nadenken, ze uitnodi-
gen om de bijbel te lezen. daar staat zo 
veel in! bijvoorbeeld hoe de dieren alle-
maal naar de ark zijn gebracht. dat deed 
god, staat er. hij selecteerde ze. interes-
sant toch? god kon daardoor dieren selec-
teren die genetisch gezien de meeste vari-
atie met zich meedroegen, zodat ze ook 
later weer de hele aarde konden bevolken, 
in al hun verschillende verschijningsvor-
men binnen diezelfde soort.” johan doelt 
daarmee op de verschillen die je vandaag 
de dag in het dierenrijk tegenkomt binnen 
dezelfde soort. bijvoorbeeld de olifant: de 

Afrikaanse olifant is door zijn leefomstan-
digheden heel anders dan de indische oli-
fant geworden, terwijl ze toch tot dezelfde 
soort behoren. die verschillen in verschij-
ningsvormen kunnen tot uiting zijn geko-
men als gevolg van een proces dat met 
een moeilijk woord ‘gedifferentieerde 
genexpressie’ heet. er blijkt name-
lijk heel veel ‘onderhuids’ 
(latent) aanwezig te zijn 
in genen. de wetenschap heeft 
bijvoorbeeld ontdekt dat kippen tan-
den kunnen ont-
wikkelen als er 
een signaalstof in 

een bevrucht ei wordt gespoten. en wat 
te denken van wandelende takken: als 
de temperatuur stijgt, wordt er een gen 
geactiveerd waardoor ze vleugels krijgen. 
een ander voorbeeld is de panda. hij blijkt 
zich uit de beer te hebben ontwikkeld, 
doordat zes genen, die bij de beer latent 
aanwezig zijn, tot uiting zijn gekomen 
onder invloed van omgevingsinvloeden. 
voor elk van deze voorbeelden – er zijn er 

nog veel meer! – kan verwezen 
worden naar wetenschappelijk 

onderzoeksmateriaal. 

johan wijst erop 
dat god de die-
ren misschien 

Was de ark groot genoeg om alle 
benodigde dieren aan boord te 
nemen? een reconstructie aan 
de hand van berekeningen en 
aannames.

onderzoeker john Woodmorappe, 
schrijver van noah’s ark: a feasibility 
study, heeft berekend dat er zo’n 
8.000 diersoorten aan boord van de 
ark gingen: 16.000 dieren in totaal. 
De gemiddelde grootte van deze 
dieren zou die van een konijn zijn. De 
gemiddelde grootte van een dinosau-
rus komt volgens de berekeningen 
van Woodmorappe uit op die van een 
schaap. niet alle dinosaurussen waren 
namelijk zo groot als de bekende 
tyrannosaurus rex. De meeste waren 
veel kleiner. De kleinste heette mosa-
saurus, ook wel een muishagedis ge-
noemd, met een schedel van ongeveer 
tweeënhalve centimeter doorsnee. 
ook is het zo dat alle dinosaurussen 
klein beginnen. het zijn reptielen en 
komen uit eieren. De grootste eieren 
die gevonden zijn, hebben de afmeting 
van een rugbybal. als er jonge dino-
saurussen aan boord waren, zullen ze 
dus tamelijk klein zijn geweest.

staBiel
Daarbij komt dat noachs ark – voor 
zover bekend – het grootste schip was 
dat ooit gebouwd is, voordat eind 19e 

eeuw gigantische metalen schepen 
werden gemaakt. De ark heeft een 
lengte-breedte-verhouding van 6:1, 
wat uitstekend is gebleken voor een 
optimale stabiliteit bij hoge golven. 
nog steeds houden scheepbouwers 
deze verhoudingen aan. volgens des-
kundigen kon de ark bijna onmogelijk 
kapseizen. hij zou probleemloos kun-
nen overhellen tot een hoek van 90 
graden en zich daarna weer oprichten. 
hij was dus wonderbaarlijk geschikt 
voor z’n taak. een Goddelijk ontwerp.

rekenen
het totaal beschikbare vloeroppervlak 
van de ark, bedroeg zo’n 5.750 m2. 
het totale volume bedroeg meer dan 
46.000 m3, wat gelijk is aan de capa-
citeit van 569 moderne treinwagons 
voor transport. uitgaande van die 
gegevens kan de volgende rekensom 
worden gemaakt om te bepalen of alle 
dieren in de ark pasten, of niet: 
veronderstel dat er 50.000 dieren 
meegingen in de ark, met een gemid-
delde grootte van een schaap. voor 
sceptici is daarmee de schatting van 
j. Woodmorappe (16.000 dieren met 
een gemiddelde grootte van 
een konijn) ruimschoots 
overtroffen. van deze 
wagons is bekend dat ze 
elk 240 schapen kunnen 
bevatten. in dat geval zijn 

208 wagons nodig om alle 50.000 
dieren te kunnen stallen. en daarmee 
is nog maar 38% van de ark gevuld! 
er blijven dan nog 361 wagons over 
(= 3.565 m2 / 28.520 m3) om al het 
voedsel, bagage en noachs familie te 
vervoeren. 

WAs de Ark Groot GenoeG?

sUbtropisch 
klimAAt op polen

 De zeventiende-eeuwse 
jezuïet Kirchner gebruikte de 
maten uit Genesis voor deze 
plattegrond van de ark. 

Weet meer:   
 http://tiny.cc/zuidpool

 spinnen ademen niet 
door hun mond en zaten dus 
ook niet op de ark.



naar de ark bracht op grond 
van hun migratie-instinct. ook 
vandaag de dag is te zien hoe 
bijzonder die instincten zijn. 
neem een vogel als de noordse 
stern. die is in staat om elk 
jaar van de ene naar de andere 
pool te trekken. of de monarch-vlinder. 
om te overwinteren vliegt hij duizenden 
kilometers. vaak is het zo dat nakome-
lingen twee generaties later terugkeren 
van de reis. en waar landen zij dan? pre-
cies op de boomstam waar hun voorvader 
ooit van is vertrokken! de wetenschap 
heeft geen idee hoe dat kan, maar het 
is aangetoond dat deze vlinders weer 
terugkeren naar precies dezelfde boom.  
(http://tiny.cc/monarchvlinder)

lees je BijBel
johan zou niets liever willen dan dat be-
zoekers worden aangemoedigd om de bij-
bel te lezen. „de zondvloed was geen 
sprookje, maar realiteit. net zo goed als al 
het andere in de bijbel realiteit is! in de vo-
rige ark hebben we zo’n 600.000 bezoe-
kers mogen ontvangen, van wie de helft 
gelovig en de helft niet, schat ik. soms 
kwamen er hele mooie gesprekken uit 
voort, als je iets vertelde over wat er in de 

bijbel staat. Anderen schamperen. zo wa-
ren hier laatst een paar brandweerlieden. 
stoere jongens die zo een brandend huis 
in rennen om iemand te redden. ‘maar,’ 
vroeg ik, ‘om vanavond je kamer in te lo-
pen en god geknield te vragen of hij aan 
je wil laten zien wie hij is, dat durf je niet. 
ik daag jullie uit om dat te doen!’ ze lach-
ten erom, maar je weet nooit wat god er-
mee doet. dat laat ik aan hem over.”      

de ararat ligt in een woelig en omstreden 
gebied. de publiciteit over de mogelijke 
vondst van de ark is ook daar doorgedron-
gen. de voorbereidingsconferentie van een 
expeditie, die deze zomer moest plaats-
vinden, werd onder andere door pkk-
aanslagen en -dreigementen onmogelijk 
gemaakt. daarom is men nu in stilte bezig 

met de voorbereiding van een nieuwe expe-
ditie, met een kleinere groep, met geselec-
teerde wetenschappers en minder inbreng 
van buitenlandse organisaties. men streeft 
ernaar om de expeditie nog deze winter te 
laten doorgaan. in verband met de veilig-
heid worden de data niet vooraf bekend 
gemaakt.

ark insiGht
vanuit nederland zijn alleen Gerrit en 
ricky aalten intensief bij de leiding van het 
project betrokken. zij werken via de daar-
voor in het leven geroepen stichting ark 
insight (http://tiny.cc/arknoach) en doen 
een dringend beroep op een ieder die het 
onderzoek een warm hart toedraagt en 

hen hierin wil ondersteunen. Aalten: 
„Wij willen graag dat de vondst van 
de ark wetenschappelijk bevestigd 
wordt. dat brengt heel wat kosten 
met zich mee. er is op de Ararat zoveel 
gaande. er zijn belangrijke aanwij-
zingen voor authenticiteit gevonden 
in ruimtes binnen in het bouwwerk.”  
Aalten verwacht dat niet lang na de 
expeditie de eerste resultaten van het 
wetenschappelijk onderzoek bekend 
kunnen worden gemaakt.

kritiek
gefundeerde kritiek op de arkvondst is 
er ook. en wel uit christelijke hoek. cre-
ation ministries international (cmi) 
heeft onlangs gemeld dat de vondst 
op de Ararat bijna zeker bedrog is. de 
chinezen van noah’s ark ministries 

international (nami) lijken volgens cmi 
het slachtoffer te zijn van lokale gidsen, die 
hen geld uit de zak klopten voor de vondst.  
dr. randall price, een christelijke archeo-
loog en arkzoeker, liet eind september 
weten dat zijn team inmiddels ook de vind-
plaats van nami heeft gelokaliseerd. het 
hout dat door zijn team is meegenomen, 
blijkt volgens hem modern te zijn. op foto’s 
lijken ook sporen van machinale houtbe-
werking te laten zien (schaven en zagen). 
nami blijft echter vasthouden aan de oor-
spronkelijke claim dat het hout heel oud is.  
lokale bewoners melden dat er veel grote 
en kleinere grotten op de Ararat zijn. ’s zo-
mers kan een grot ‘dichtgevroren’ zijn met 
ijs (het gevolg van smeltende sneeuw over-
dag en bevriezing ’s nachts). in zo’n grot 
kunnen overdag makkelijk houten wanden 
zijn gemonteerd, geeft cmi aan, die weer 
helemaal in het ijs worden opgenomen. de 
constructie lijkt er dan al net zo lang te zit-
ten als de ijskap van de Ararat.

motieven?
maar waarom zou de arkvondst doorgesto-
ken kaart zijn? volgens cmi zijn er regelma-
tig goed gefinancierde teams op de berg te 
vinden, die op zoek zijn naar de ark. Willen 
deze mensen iets aan hun donateurs laten 
zien? het kan ook zijn dat de lokale gidsen 
het louter voor het geld doen en daarom 
zelf houten constructies in de grotten heb-
ben aangebracht. nami schermt af dat zo-
iets niet in het geheim kan gebeuren. dat 
klopt, meldt cmi. vandaar dat er ook veel 
geruchten in de regio zijn over bedrog…

is de arkvondst doorgestoken kaart?
   update  

in weet magazine 3 werd uitvoerig 
aandacht besteed aan de vondst 
van een houten constructie op de 
berg ararat, een mogelijk restant 
van de ark van noach. ook nu 
is er weer nieuws te melden.
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missChien WerDen De 
Dieren naar De arK 
GebraCht oP GronD van 
hun miGratie-instinCt

Weet meer:   
  http://tiny.cc/noach
  http://tiny.cc/noach2
  http://tiny.cc/noach3

 De Chinese 
expeditieleden lijken 
het slachtoffer te zijn 
van lokale gidsen, die 
hen geld uit de zak 
klopten voor de 
vondst, beweert Cmi.
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