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BEELD • KIM DAVID
VOORBEELD

Een albino is hij niet, deze pauw. Toch is hij 
helemaal van kleur verschoten. Het is net 
of er een grote pot witte verf over hem uit 
is gestort. Daardoor voldoet hij niet meer 
aan zijn officiële Nederlandse naam: ‘blau-
we pauw’ (Pavo cristatus). 

Zijn broertjes en zusjes zijn een stuk beken-
der. Ze lopen op menig kinderboerderij rond.
Hoe ‘Sneeuwwitje’ aan zijn kleur komt? Dat 
is het gevolg van een verminderde pigmen-
tatie, een afwijking die ‘leucisme’ heet. Niet 
alleen pauwen kunnen er last van hebben, 
andere dieren ook. Veren, vacht, huid en zelfs 
schubben worden er wit door. De karakteris-
tieke rode ogen, die je aantreft bij albinisme, 
blijven bij deze dieren uit. Wel hebben leu-
cistische dieren een verhoogde gevoeligheid 
voor licht en schijnen ze goed in het wild te 
kunnen overleven doordat ze agressiever zijn 
dan ‘gekleurde’ dieren. Dus mocht je er eentje 
tegenkomen op een kinderboerderij, kijk dan 
uit want het is waarschijnlijk een meer dan 
gevoelig typetje.

 EEN MEER DAN GEVOELIG TYPETJE
SNEEUWWITJE
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Niets is wat het lijkt. Zo kopt een 
van de artikelen in dit nummer. Het 
gaat over de vooronderstellingen 
die in je hoofd zitten. Ze geven 
‘kleur’ aan alles wat je ziet, hoort, 
leest, ruikt en voelt. Eerder opgeda-
ne ervaringen zorgen ervoor dat er 
patronen in je hersenen ontstaan 
waarlangs de uitleg, de interpreta-
tie, plaatsvindt. Noem het de weg 
van de minste weerstand. Het is 
dé manier om je brein een beetje 
rust te gunnen en toch doeltreffend 
werk te laten verrichten zodat je 
de wereld om je heen wat beter 
kunt begrijpen. Als dat niet zo was 
zou je ontzettend moe, zo niet gek 
worden.

Belangrijk om te beseffen is dat alle 
informatie in beginsel betekenis-
loos is. Een bruin vlak kan een 
close-up zijn van een leren schoen, 
een zijpaneel van een kast of een 
deur. Pas wanneer je de omgeving 
ziet gaat er vaak een lampje bran-
den. ‘O, dat is het!’

Het is dus maar net wat je met 
informatie doet. In Weet Magazine 
willen we je daarvoor handvatten 
geven. Wat doe je met de informa-
tie die via allerlei kanalen tot je 
komt? Wat vliegt er allemaal niet op 
je af iedere dag? Een uurtje googe-
len levert voor de rest van de week 
stof tot nadenken op. Hoe leg je de 
feiten uit? In welk denkraam passen 
ze? En hoe dan?

Ook in dit nummer willen we je 
helpen om de feiten in het Gene-
sis-raamwerk te leggen. Zo blijken 

grote ‘zeepissebedden’ (trilobieten) 
volgens evolutionisten al sinds 
het begin een ‘maag’ te hebben. 
Wat zegt dat jou, als christen? Ook 
zijn er onlangs blauwe pigmenten 
gevonden in fossiele dino-eieren. 
Wat heeft ons dat te zeggent?

 
Het Bijbelse denkraam geeft aan 
zulke feiten een betekenis. Sterker 
nog, het geeft de richting aan waar-
in wetenschappers doeltreffend op 
zoek kunnen gaan. Zo zijn er al heel 
wat onderzoekers geweest die naar 
de ster van Bethlehem zochten. Zou 
iemand zonder Bijbels denkraam 
daar zinvol over na kunnen den-
ken? Je leest het in deze Weet.

Wat een wonder dat we een abso-
lute bron van Waarheid en Wijsheid 
hebben: Gods betrouwbare Woord. 
Het geeft houvast in een tijd van 
verwarring. Wie in dat Woord 
studeert krijgt andere patronen in 
zijn hoofd dan iemand die dat niet 
doet. Met die vooronderstellingen 
zul je de wereld op een hele andere 
manier gaan zien. Doe je mee?

JAN REIN DE WIT AZN. 
HOOFDREDACTEUR

VOORUIT
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1
Ben je iemand die de computerproblemen van je ouders oplost of een familielid helpt bij het plaatsen en installeren 
van hun nieuwe keuken? Dan is Stabiplan op zoek naar jou! Als product consultant ondersteun en adviseer jij 
engineers in het gebruik van Stabicad, door Stabiplan ontwikkelde ontwerpsoftware voor de installatiebranche, 
en daarom heeft jouw behulpzame karakter een toegevoegde waarde. 

Wil je solliciteren als product consultant of meer weten over deze functie en Stabiplan? Neem dan contact op met 
Tim Blok via 0172 65 02 65 of bekijk onze website www.stabiplan.nl/jobs. We horen van je! Ga je binnenkort stage 
lopen? Ook dan ben je van harte welkom! 

Leading in MEP design Gold Partner

Wat WEET. jij van installatietechniek? 

BIM

3D ontwerpsoftware

AutoCAD en Revit

Berry - pre-sales consultant 

Stefan - product consultant

  www.stabiplan.nl/jobs

Stap in de wereld van 3D

17 SP Adv Weet nr1 development.indd   2 11-5-2017   11:57:51
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Hoe pak je genetische ziektes aan? Sim-
pel: pas genen zó aan dat de ziekmaken-
de stukken eruit worden geknipt en ver-
vangen worden door gezond DNA. Nieuw 
onderzoek toont aan dat dit mogelijk is.

CRISPR, een technologie om genen te 
bewerken (gen editing), roept ethische 
vraagstukken op. Denk bijvoorbeeld aan 
het maken van zogenaamde designer-ba-
by’s, waarbij men zelf kan bepalen welke 
eigenschappen het kind krijgt. Mooie 
kanten zijn er ook. Onderzoekers van de 
universiteit van Berkeley (VS) hebben 
bijvoorbeeld een manier gevonden om met 
diezelfde technieken levende muizen te 

genezen van de spierziekte Duchen-
ne. Ze hebben de CRISPR-techniek 
verbeterd, zodat deze een heel stuk 
nauwkeuriger is geworden. Normaal 
gesproken is de kans groot dat er op 
de verkeerde plek stukken uit het 
DNA worden geknipt. 
Het nieuwe systeem heet CRISPR-
Gold, omdat er een goud-nanodeeltje als 
drager wordt gebruikt. Daar kun je alle 
componenten aan koppelen die nodig 
zijn voor het herstel van de ziekte, zoals 
het ‘knipeiwit’ Cas9 en een stukje gezond 
donor-DNA. 
Bij de oude methode werd er een virus 
ingebracht dat het knip-eiwit aanmaakte. 

Dat virus blijft nog een hele poos actief, 
waardoor het DNA ook op de verkeerde 
plek kan worden opgeknipt. CRISPR-Gold is 
dus gerichter in het herstellen van het DNA. 

KNIPPEN EN PLAKKEN IN DNA

Bijenhersenen zijn kleiner dan 
een rijstkorrel. Toch kunnen bijen 
feilloos in een rechte lijn terug naar 
hun korf vliegen. Hoe doen ze dat?

Een internationaal team 
van wetenschappers 
heeft een stukje van 
het navigatiesysteem 
in de hersenen van 
bijen ontmaskerd. Deze 
diertjes gebruiken hun ogen om de 
weg te vinden. Wat er in hun hersenen 
gebeurt, was tot op heden onbe-
kend. Nu blijkt dat ze een netwerk 
van zenuwcellen (neuronen) hebben 
waarmee ze alle informatie over de 
afgelegde afstand en richting vanaf de 
korf opslaan. Met die gegevens bere-
kenen ze de kortste weg naar huis. En 
dat doen ze allemaal ‘uit het hoofd’!

Van groene thee was al bekend 
dat het helpt tegen overge-
wicht. Nieuw onderzoek toont 
aan dat je nu ook zwarte thee 
aan je dieet mag toevoegen.

Onderzoekers van de universiteit 
van California bestudeerden de 
effecten van cafeïnevrije groene 
en zwarte thee op muizen. Ze 
ontdekten dat beide theesoorten 
een positief effect hebben op 
de darmflora, al werken ze op 
verschillende manieren. 
In thee zitten stofjes die be-
kendstaan als ‘polyfenolen’. Die 
zorgen ervoor dat je gewicht 
verliest. De polyfenolen uit groe-
ne thee worden door de dunne 
darm opgenomen en beïnvloe-

den de energiehuishouding 

van de lever. Maar de polyfenolen 
uit zwarte thee werken anders. 
Zij kunnen niet door de darmen 
worden opgenomen omdat ze te 
groot zijn. Toch hebben ze een 
positief effect. Deze polyfeno-
len stimuleren de toename van 
bacteriën die in de darmen leven. 
Deze bacteriën produceren be-
paalde vetzuren, die op hun beurt 
weer de energiehuishouding van 
de lever beïnvloeden. 
Via een omweg werken de poly-
fenolen uit zwarte thee dus mee 
om gewicht te verliezen. Tenmin-
ste, dat geldt voor muizen. De 
verwachting is dat dit ook voor 
mensen opgaat. Goed nieuws 
voor theeliefhebbers!

BIJENNAVIGATIE

AFVALLEN? 
DRINK THEE!

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/zwartethee

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/knipeiwit

• WEET MEER :
www.weet-magazine.nl/navigatie

ON TOPIC
TEKST • HARRIE VAN NUNEN

HOE VINDEN ZE HUN KORF TERUG?

ZIJN GENZIEKTES BINNENKORT DE WERELD UIT?

1
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Google is van plan de hele wereld op 
het 4G-netwerk aan te sluiten. Hoe? Met 
ballonnen! Die bieden nu al uitkomst in 
rampgebieden.

Google heeft speciale heliumballonnen 
gemaakt die meer dan 100 dagen kunnen 
‘overleven’ in de harde winden en ijzige 
temperatuur van de stratosfeer, op 20 ki-
lometer hoogte. Ze geven internetsignalen 
door naar gebieden waar geen zendmas-
ten staan. Zo moet de hele wereld toegang 
krijgen tot 4G-internet. Dat is de visie van 

Googles Project Loon. 
Het is nog niet zover dat de 
hele wereld wordt bereikt. Toch 
zijn er al wel plekken waar deze 
internetballonnen reeds worden 
ingezet. 
Momenteel heeft Google toestem-
ming om tot 4 april 2018 rampgebied 
Puerto Rico van internet te voorzien. 
Na orkaan Maria had een groot deel 
van de eilandbewoners geen inter-
netbereik. Dankzij de ballonnen 
kunnen families elkaar nu weer 

bereiken en kunnen hulptroepen 
met elkaar in contact blijven. Voor 

de ballonnen van Project Loon is 
het echter wel belangrijk dat lokale 

telecomdiensten het signaal aanbie-
den: de ballonnen zelf zenden geen 

internetsignaal uit, ze kunnen het al-
leen over een groot gebied doorgeven.

INTERNET OP 20 KILOMETER HOOGTE

HECHTINGEN 
VERLEDEN TIJD

NANODEELTJE 
VERSLAAT 
SUPERBACTERIE

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/webballon

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/nanodeeltje

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/metro

Wie ooit geopereerd is geweest, weet het. Een paar weken 
erna, als de wond eenmaal goed is geheeld, moeten die 
hechtingen er nog uit. Een naar werkje! Gelukkig is dat met 
de komst van een nieuwe gel-lijm voortaan verleden tijd.

Nasim Annabi van de Northeastern University in Boston (VS) 
heeft met haar team een nieuw soort gel ontwikkeld dat ge-
baseerd is op menselijke eiwitten. Die eiwitten zorgen ervoor 
dat de gel uithardt onder invloed van uv-licht. Het resultaat 
noemen ze MeTro: een elastische ‘pleister’ die vanzelf afbreekt 
én het herstelproces versnelt. „MeTro is niet te vergelijken met 
bestaande middelen,” zegt Annabi. De elastische eigenschap-
pen maken de gel zeer geschikt voor weefsels die steeds bewe-
gen, zoals je longen. De pleister kan daardoor in het lichaam 
worden gebruikt. Je hebt dan geen operatie meer nodig om de 
hechtingen eruit te halen. Ander voordeel is dat je het afbraak-
proces van de ‘pleister’ kunt afstellen, zodat het optimaal past 
bij het type weefsel waarop het wordt ‘geplakt’. 

Voor het onderzoek is de gel op ratten getest. 
Het bleek dat MeTro veel beter werkte 

dan reeds beschikbare middelen. 
De volgende stap is het doen van 
langlopende en klinische tests. An-
nabi: „We denken dat MeTro binnen 
drie tot vijf jaar beschikbaar is voor 

gebruik in ziekenhuizen.”

OVERAL 4G DANKZIJ WEBBALLON

LIJM IS DE NIEUWE NAALD EN DRAAD

Bacteriën die niet op antibiotica reageren, 
zijn de schrik van elk ziekenhuis. Kunnen ze 
misschien toch nog worden uitgeschakeld door 
gebruik te maken van nanotechnologie?

Antibiotica kunnen veel bacterie-infecties verhel-
pen, maar niet alle. Sommige bacteriën kunnen 
zich tegen antibiotica verdedigen: ze zijn resistent. 
Hoe kun je zulke resistente bacteriën dan toch 
doden? 
Biochemici van de University of Colorado Boul-
der denken een oplossing te hebben gevonden. 
Ze willen gebruik gaan maken van zogenaamde 
quantum dots. Dat zijn zeer kleine deeltjes die on-
der invloed van licht een zogenaamd ‘superoxide’ 
kunnen maken; een zuurstofmolecuul waarvan één 
elektron ontbreekt. Dit superoxide valt de energie-
huishouding van de bacteriën aan, en die gaan op 
hun beurt daartegen in de verdediging. De gewone 
antibiotica kan dan zijn werk doen. Volgens het 
onderzoek worden gewone antibiotica tot wel 
duizend keer zo effectief als je er quantum dots aan 
toevoegt, zonder dat er vervelende bijwerkingen 
optreden.
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Trilobieten behoren tot de meest voor-
komende gefossiliseerde dieren op aar-
de. Toch is er maar weinig bekend over 
wat ze aten. Onderzoek wijst uit dat 
ook bij ‘vroege’ trilobieten een complex 
spijsverteringsstelsel aanwezig was. 
Wat wil dat zeggen?

Trilobieten – die je kunt omschrijven als 
grote, uitgestorven ‘zeepissebedden’ – 
zijn volgens de evolutietheorie een van de 
eerste dieren die ontstonden. Toch zitten 
ze niet eenvoudig in elkaar (zoals lang 
gedacht werd) maar ongeloof-
lijk complex. Dat blijkt onder 
andere uit wat ze aten. 

Bij de fossielen die onlangs in China zijn 
gevonden, kun je de maaginhoud bestu-
deren. Die fossielen zijn gedateerd op 
514 miljoen jaar oud (een evolutionaire 
oogwenk na het ontstaan van meercel-
lig leven). Deze trilobieten hadden een 
zogenaamde ‘krop’, een soort maag. Tot 
nu toe werd gedacht dat de krop pas veel 
later ontstond, en dat ‘vroege’ trilobieten, 
die geen krop hadden en dus als eerste 

zouden zijn geëvolueerd, als stofzuigers 
de zeebodem afstruinden naar organisch 
afval. De beestjes met een krop konden 
weleens actieve jagers zijn geweest die 
met hun vele pootjes zeewormen vast-
grepen en opslokten, zo concluderen de 
onderzoekers. 
Wat de trilobieten ook aten, duidelijk is in 
elk geval dat de complexiteit reeds vanaf 
het begin een feit was.

GROTE ‘ZEEPISSEBEDDEN’ 
COMPLEXER DAN GEDACHT

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/trilobiet

Wonen op het water, op een drijvend eiland. Het is 
dichterbij dan je denkt! Het Seasteading Institute werkt 
er hard aan.

Een drijvende stadstaat met een eigen overheid, die 
geheel zelfvoorzienend is in z’n energiebehoefte. Dat is 
seasteading, wonen op zee. Gezien de verwachting dat de 
zeespiegel gaat stijgen, is wonen op zee misschien wel de 
norm in de toekomst. 
Vanuit die gedachte gaat er binnenkort een eerste proef 
beginnen. Het eiland Tahiti (Frans-Polynesië) heeft zijn wa-
teren hiervoor ter beschikking gesteld. Het plan is om een 
stad te bouwen die groot genoeg is voor zo’n 250 inwoners. 
Deze drijft dan een kilometer uit de kust. De Nederlandse 
architect Bart Roeffen, die het Drijvend Paviljoen in de ha-
ven van Rotterdam heeft ontworpen, denkt ook mee met 
het seasteading-project. Voor een kleine 5 miljoen euro 
kun je een unit van 25 bij 25 meter kopen. Naar verwach-
ting is de drijvende stad in 2020 operationeel.

DRIJVENDE  
STAD IN DE MAAK

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/tweet

• WEET MEER :
 www.seasteading.org

GAAN NEDERLANDSE STEDEN OOIT TE WATER?

VERRASSING! TRILOBIETEN BLIJKEN VAN BEGIN AF AAN AL EEN ‘MAAG’ TE HEBBEN GEHAD

Iedereen heeft wel bepaalde onderwerpen die hij of 
zij belangrijk vindt. Maar hoe krijg je zulke ideeën het 
beste de wereld in? Onderzoekers van de universiteit 
van New York weten hoe.

In een recente studie zijn meer dan 560.000 tweets over 
drie belangrijke politieke onderwerpen bekeken: vuurwa-
pens, het homohuwelijk en klimaatverandering. Hieruit 
bleek dat tweets met ‘moreel-emotionele’ woorden vaker 
werden geretweet dan boodschappen die zulke woorden 
niet bevatten. Bij moreel-emotionele woorden moet je 
denken aan woorden als ‘haat’, ‘veilig’, ‘terrorisme’, ‘oor-
log’ en ‘schaamte’.
Wie op sociale media gehoord wil worden, kan dus het 
beste dit soort woorden gebruiken. En als je toch op 
sociale media bent, like dan gelijk even de Facebook-pa-
gina van Weet. Want bij Weet zit je veilig en hoef je je niet 
te schamen.

EFFECTIEVER 
TWITTEREN?
EMOTIE HELPT!
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In augustus en september werd de wereld opge-
schrikt door zware orkanen als Harvey, Irma en 
Maria. Een gevolg van menselijke activiteit waar-
door het klimaat opwarmt? Nee, zeggen experts.

Hoe verschrikkelijk het orkaanseizoen van 2017 ook was – de 
stormen eisten vele levens en richtten miljarden euro’s schade 
aan –, in 2005 waren er meer stormen die een naam kregen dan 
dit jaar. En in de afgelopen twaalf jaar was het redelijk rustig, 
wat orkanen betreft. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Je kunt 
orkanen indelen op de maximaal gehaalde windsnelheid (wat nu 
doorgaans gebeurt), maar je kunt ze ook indelen op de aangerich-
te schade. Als je dat doet, is 2017 niet veel zwaarder dan andere 
jaren. 

Hoe zulke zware orkanen zich in 2017 
konden vormen, heeft voor een belang-

rijk deel te maken met twee factoren: 
• Er was weinig verschil in windsnel-

heid aan de oppervlakte en op 15 kilometer 
hoogte. Daardoor ontstonden grote, stabiele 

stormen. 
• Die stormen werden gevoed door water dat gemakkelijk uit 

de Atlantische Oceaan kon verdampen.  
Deze combinatie van factoren heeft volgens de meteorologen 
weinig te maken met een menselijke bijdrage aan klimaatver-
andering.

Er zijn pigmenten gevonden in 
dino-eieren. Hierdoor is duidelijk 
dat deze eieren een blauwe tint 
hadden. Deze pigmenten zijn 
overigens het zoveelste voorbeeld 
van organische moleculen die de 
tand des tijds hebben doorstaan.

Paleontologen bestudeerden on-
langs eieren van een Oviraptor-ach-
tige dinosaurus uit China. In eerste 
instantie dachten ze d de mineralen 
die de eieren waren binnengedrongen 
tijdens het fossiliseren. Nader onderzoek 
wees uit dat de blauwe kleur veroorzaakt werd door twee 
organische pigmenten: biliverdine en protoporfyrine. Die zijn 
niet van buitenaf de eierschaal binnengedrongen. 
Deze bevinding is problematisch voor de evolutionistische 
verklaring, want zulke organische stoffen zouden hooguit 
enkele duizenden jaren kunnen bestaan. Dat gaat vooral op 
voor biliverdine: die stof is goed oplosbaar in water, dat door 
het gesteente sijpelt. De eieren zouden tussen 66 en 100 
miljoen jaar oud zijn (het Krijt). Maar kunnen zulke fragiele 
stoffen echt zo lang bestaan?

MEER ORKANEN 
DOOR DE MENS?

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/orkanen

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/blauwei

WEET MAGAZINE • DECEMBER 2017

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/relax

DAT KUN JE NIET ZO 1-2-3 ZEGGEN

ZACHT PIGMENTWEEFSEL ONTHULT KLEUR
DINO-EI WAS BLAUW

Beelden uit de natuur werken kalmerend. Gevangenen uit 
een zwaarbeveiligde instelling die natuurfilms te zien kre-
gen, waren minder gewelddadig dan hun medegevangenen. 

Waar kijk je liever naar: een kale, betonnen muur of een re-
genwoud? Die keuze is snel gemaakt. Maar een crimineel in de 
zwaarbeveiligde gevangenis van Oregon (VS), die de hele week 
weinig anders dan betonnen muren ziet, heeft weinig te kiezen. 
Ecoloog Nalini Nadkarni van de universiteit van Utah (VS) houdt 
zich al jaren bezig met de bestudering van het effect van de 
natuur op gevangenen. Ze ontwikkelde een project waarbij ge-
vangenen tijdens het sporten natuurfilms te zien kregen. En wat 
bleek? Gevangenen die deze films zagen, bleken 26% minder 
vaak over de schreef te gaan in de gevangenis dan gevangenen 
die de films niet bekeken. De gevangenen bleken het liefst te 
kijken naar beelden van open terreinen, zoals woestijnen en 
de ruimte. Daarom gaat Nadkarni nu ook een samenwerking 
met NASA aan, om beelden van de Hubble-telescoop te kunnen 
tonen.

SCHEPPING 
ONTSPANT
NATUURFILMS MAKEN 
GEVANGENEN MINDER AGRESSIEF
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De puls doodt of 
verwondt geen 
mensen maar 
produceert een 
hoeveelheid energie 
die onbeschermde 
elektrische 
systemen kan 
overbelasten en 
vernietigen.EMP: Wisselwerking van elektronen met 

het aardmagnetisch veld, waardoor een 
korte maar intense stroom neerwaarts 
bewegende straling ontstaat.

Nucleaire bom
Ontplo� boven de atmosfeer. Er ont-
staat een uitbarsting van 
gammastralen (hoog energetische- 
elektromagnetische straling).

Bovenste atmosfeer
Stralingsgolf botst met zuurstof- en 
stikstofatomen op een hoogte van 
20 tot 40 kilometer, waarbij 
elektronen vrijkomen.

© GRAPHIC NEWS Bronnen: Congressional Research Service, Business Insider
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Gammastraal

De recente Noord-Koreaanse kernwa-
pentest vergroot de zorgen over een 
krachtige, elektromagnetische puls- 
aanval (EMP) die de stroomvoorziening 
en elektronische systemen in een groot 
gebied kan lamleggen. Hoe werkt zo’n 
EMP-aanval?

DREIGING NOORD-KOREA: WAT KAN ER GEBEUREN?

VLEESETENDE 
KANGOEROES
GELOOF HET OF NIET: 
ZE BESTONDEN ECHT!

Kangoeroes staan er niet om bekend dat ze vlees eten. Toch hebben 
er in het verleden wel vleesetende exemplaren geleefd, maar die 
zouden al tienduizenden jaren zijn uitgestorven. De Australische 
Aboriginals hebben er nog verhalen over. Hoe kan dat?

De meeste kangoeroes eten uitsluitend planten. De rode ratkan-
goeroe (ook wel kangoeroerat genoemd) is een uitzondering. Hij 
vult zijn dieet soms aan met het merg uit dierenbotten. 
Zo zullen er in het verleden waarschijnlijk meer vleesetende 
kangoeroes zijn geweest. Schedels van de uitgestorven kan-
goeroefamilie Propleopus bevatten namelijk tanden die in de 
richting van een carnivoor of een omnivoor bestaan wijzen. 
De inheemse bevolking van Australië, de Aboriginals, verwijzen 
hier al naar in hun mondeling overgeleverde legenden. Dat pleit meer 
voor een recent uitsterven van deze kangoeroefamilie dan voor een 
uitsterven van 20.000 jaar geleden (waar de evolutionaire tijdrekening 
van uitgaat). In 20.000 jaar zou het verhaal over grote, vleesetende 
kangoeroes dan immers zo’n vierduizend keer moeten zijn doorverteld, 
over vierduizend generaties Aboriginals. Dat is wel heel erg veel.

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/kangoeroe
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Wielbasis: 2630 millimeter

Elektrische motoren: 48,5 pk middenmotor 
en versnellingsbak (9 versnellingen) 
met dubbele koppeling geven achter-
wielen extra kracht. Deze middenmotor
fungeert ook als startmotor.

Twee 37 pk elektrische motoren
drijven de voorwielen aan.

Lancering: Selecteer Track-modus, houd de rem
vast en druk het gaspedaal in. Laat de rem los.
De auto sprint vervolgens naar 100 km/uur in
3,3 seconden. 29 seconden later haalt hij 300 km/uur.

Schakel-
knoppen

Rij-
modus
selector

Start of stop motor

Magnetorheologische dempers: Reageren meer 
dan 1000 keer per seconde op de weg.

Koppelvector: Wisselt vermogen tussen wielen, naargelang 
welke de meeste grip hee�, voor een optimale bediening.

Aandrijving: 
Combineert een 3,5 
liter V6-benzinemotor 
en dubbele turbo met 
drie elektromotoren. 
Dat is goed voor 
597 pk in totaal.

Het lijkt erop dat de maan ooit een 
atmosfeer had. Dat concluderen 
astronomen van de NASA op basis van 
de theorie dat de maan 3 miljard jaar 
geleden vulkanisch actief was.

De aarde is groot genoeg om, dankzij de 
zwaartekracht, een atmosfeer in stand 
te houden. De veel kleinere maan is 
dat niet. Als die al ooit een atmosfeer 
had, dan is die nu weggeblazen door de 
zonnewind. NASA denkt dat de maan 3 
miljard jaar geleden wel ‘eventjes’ een 
atmosfeer had. Volgens de gangbare 
theorie was er toen veel vulkanische 
activiteit op de maan, waardoor 
allerlei gassen de ‘lucht’ in werden 
geblazen. Die bleven 70 miljoen 
jaar hangen, maar verdwenen 
uiteindelijk de ruimte in. Alleen op 
de plekken waar de zon nooit schijnt 
(zoals in diepe kraters) kunnen die 

vluchtige vulkanische stoffen in vaste 
vorm blijven bestaan. Maar drie miljard 
jaar lang?
Dat de maan een atmosfeer had, past 
ook in een creationistische uitleg. Het 
is duidelijk dat er op de maan vulkani-
sche activiteit is geweest. Daarvan zijn 
sporen te vinden. De meeste creationis-
ten plaatsen die vulkanische activiteit 
tijdens de schepping of de zondvloed, 

enkele dui-
zenden 

jaren 

geleden. De vrijge-
komen vluchtige 
stoffen zijn daarna 
naar de ruimte toe 
verdwenen of nog 
in kraters aanwezig, 
als ijs. 
Hoe je naar deze zaken 
kijkt, is sterk afhankelijk van 
het model dat je gebruikt. Het 
gaat bij deze berekeningen vaak om 
schattingen: hoeveel vulkanisch mate-
riaal is er vrijgekomen, hoeveel daarvan 
in gasvorm, en hoe snel is het naar 
de ruimte toe verdwenen? Je model 
bepaalt de uitkomst.

De Acura NSX van Honda heeft alles in één: zinderende 
accelleratie door een verbrandingsmotor en elektrische 
stuwkracht, een topsnelheid van meer dan 300 km/uur 
en een keur aan rijstijlen; van ‘Rustig’ tot ‘Sport’, ‘Sport 
Plus’ en ‘Track’.

DE MAAN HAD EEN ATMOSFEER

IN 3,3 SECONDEN  
NAAR 100 KM/UUR

• WEET MEER :
 www.weet-magazine.nl/atmosfeer

WAT ZEGT DAT OVER HAAR GESCHIEDENIS?
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Selectie van bezoekwaardige 
evenementen in december 2017 
en januari 2018.

Ik las het artikel ‘Oertijddrama’ in de vorige 
Weet, waar het gaat om twee diersoorten 
die kennelijk bezig waren nog iets te doen 
op het moment dat ze abrupt doodgingen. 
Het ligt inderdaad voor de hand om aan 
een catastrofale gebeurtenis te denken, 
zoals de zondvloed. De opgravingen bij 
het Duitse Solnhofen liggen namelijk vlak 
bij een inslagkrater van een meteoriet, 
de Nördlinger Ries. Men vermoedt dat de 
ruimtesteen die deze krater veroorzaakte een 
diameter had van zo’n 1500 meter. Daarbij 
zou gesteente tot wel 40 kilometer zijn 
weggeslingerd. Zou dat een oorzaak kunnen 
zijn van het ‘oertijddrama’ dat in het artikel is 
beschreven?

JAN STOORVOGEL

Hoewel de inslagkrater in hetzelfde 
gebied ligt als de vindplek van het fossiel, 
gaat het hier toch om twee afzonderlijke 
gebeurtenissen. De gesteentelaag met 
daarin het ‘oertijddrama’ was al afgezet 
ten tijde van de impact, want die laag ligt 
dieper dan de kraterlaag. Hoewel de inslag 
van deze grote meteoriet zeker effect had 
op de omgeving, had het geen effect op de 
vorming van het fossiel.

Het artikeltje ‘Stroom van de toekomst’ in 
de vorige Weet geeft volgens mij niet goed 
weer waar het onderzoek over ging. Wat 
het oorspronkelijke artikel beschrijft is dat 

men met conventionele 
radiofrequentietechniek 
(zonder dat er 
kernfusie plaatsvindt) 
sporenelementen 
helium-3 tot een tien 
keer hogere energie 
kon verhitten of 
versnellen dan tot dan 
toe gebruikelijk was. 
De energieën komen 
daarmee in de buurt 
van de energieën 
die optreden tijdens 
kernfusie, zodat ze op 

die manier kernfusie kunnen simuleren en 
beter kunnen bestuderen wat er in de reactor 
gebeurt bij de juiste energieniveaus. Dat is 
heel wat anders dan dat kernfusie met een 
nieuw recept een tienmaal hogere opbrengst 
heeft gekregen, zoals Weet suggereert.

KEES VISSER

Na de bronnen van het artikel nog eens 
rustig te hebben doorgelezen, geven we 
je gelijk. Het gaat hier niet om een nieuw 
‘recept’ voor gewone kernfusie, maar 
om een manier om kernfusie beter na 
te bootsen. Met de beschreven techniek 
kan een plasma op realistisch niveau 
bestudeerd worden, om bijvoorbeeld de 
instandhouding te optimaliseren, zonder 
dat er sprake is van kernfusie. Desondanks 
blijft het een belangrijke stap in het 
onderzoek naar kernfusie.

Onlangs nam ik de Quest mee uit de bieb. 
Daar staan veel gave en leerzame dingen in, 
maar wat een afknapper dat ze de evolutie 
als logisch uitgangspunt nemen en dat er 
soms een grove vloek in staat. Ik zie hem niet 
graag in de handen van onze kinderen. Geef 
ons de Weet maar!

FAM. MOLENDIJK 

KLAASWAAL

LEZERS 
SCHRIJVEN
Een goede eigenschap van de wetenschap is dat zij 
zichzelf corrigeert. Ze bestaat immers bij de gratie 
van het voortschrijdend inzicht. Daarom vraagt 
Weet Magazine aan de lezer om te reageren op de 
gepubliceerde artikelen als hij meer weet. Inzendin-
gen kunnen worden verstuurd naar: 
lezersschrijven@weet-magazine.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om reacties 
zonder overleg te redigeren of niet te plaatsen.

OERTIJDDRAMA

GEEF ONS 
WEET MAAR!

KERNFUSIE

EGO: vergeet mij niet
t/m december
Airborne Museum, Oosterbeek

Presentatie van 48 persoonlijke verhalen van 
betrokkenen van de Slag om Arnhem, aan de hand 
van unieke objecten.

www.weet-magazine.nl/airborne

Nineveh
t/m zaterdag 24 maart 2018
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Maak kennis met de stad waar Jona heen moest. 
Nineve was 2700 jaar geleden ’s werelds grootste 
stad. Voor het eerst zijn meer dan 250 voorwerpen 
uit binnen- en buitenland op één expositie te zien.

www.weet-magazine.nl/nineveh

Apenstreken in de oertijd
t/m zaterdag 31 maart 2018
Natura Docet Wonderryck Twente

Van ’s werelds rijkste fossielenvindplaats (vlakbij 
Darmstadt) zijn soorten in zijn geheel bewaard 
gebleven. Die bijzondere fossielen zijn in deze expo 
te bezichtigen.

www.weet-magazine.nl/oertijd

How we ditched the Dutch
t/m zaterdag 2 juni 2018
Maritiem Museum Rotterdam

Onthullende tentoonstelling over de kaping die het 
einde betekende van de VOC. Zes Nederlandse en 
Engelse getuigen van de kaping (kapitein, matroos, 
wetenschapper) vertellen hun kant van het verhaal. 
Waarom staat dit niet in de geschiedenisboeken?

www.weet-magazine.nl/kaping

Strijd om de schepping
Zaterdag 9 december
Fonteinkerk, Amersfoort

Kun je Genesis nog wel gewoon lezen zoals het 
er staat? Of moet je de tekst opnieuw uitleggen 
in het licht van de evolutietheorie? Hierover gaat 
Weet-hoofdredacteur Jan Rein de Wit in debat met 
theoloog Gijsbert van den Brink. 

www.weet-magazine.nl/debat

Spelen als een Romein
Vanaf zaterdag 23 december
Thermenmuseum, Heerlen

Romeinse kinderen waren verzot op spelletjes, 
waaronder ballenmikado. In het Thermenmuseum 
kunnen kinderen zulke spelletjes leren. 

www.weet-magazine.nl/romein
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In de vorige Weet stond een artikel over 
supernova’s: resten van ontplofte sterren in 
het heelal. Daarin loopt u te hard van stapel. 

Supernova’s kunnen niet als dateringsme-
thode worden gebruikt om de oerknalthe-
orie te onderbouwen. Daar heeft u gelijk in, 
maar ze kunnen ook niet gebruikt worden 
om een heelal van een paar duizend jaar te 
staven.
      ANONIEM

De mogelijkheden die een datering aan 
de hand van supernova’s biedt, zijn 
inderdaad beperkt. Hierover had de 
auteur nog meer willen schrijven, maar 
omwille van de ruimte is daar niet voor 
gekozen. Hij wil hierover in een volgend 
artikel dieper op doorgaan.

RECENSIEPUZZEL
TEKST • MARCO VAN PUTTENTEKST • HERMAN LIGTENBERG

Op een elektronische balans, die 
in grammen kan wegen, staat een 
beker die voor een deel gevuld 
is met water. De balans wijst 300 
gram aan. Vervolgens laat je aan 
een touwtje een blokje metaal van 
8 gram (afmetingen 1 cm × 1 cm × 
1 cm) in het water zakken, zodat 
dit blokje zich net onder water 
bevindt. Wat zal de balans nu gaan 
aanwijzen?

a 300 gram
b 301 gram
c 307 gram
d 308 gram

WEGEN 
ONDER 
WATER

• OPLOSSING: 
www.weet-magazine.nl/wegen

TE HARD 
VAN STAPEL

De titel ‘apostel’ komt regelmatig 
voor in de Bijbel. Wat is een apostel 
eigenlijk? Wat betekent zo’n functie 
voor het geloof? In het boek Apostel 
van de Amerikaanse journalist Tom 
Bissell worden deze vragen beant-
woord.

Tom Bissell is in de geschiedenis gedo-
ken om de apostelen te leren kennen. 
Wat hij aantrof beschrijft 
hij zó dat het geen droge 
en saaie opsomming is. Hij 
reist langs de veronder-
stelde rustplaatsen van de 
apostelen. Bissell maakt 
daarbij van alles mee.

De auteur is van huis uit 
rooms-katholiek, maar 
verliet die kerk omdat hij de 
leer niet overtuigend vond. 
Hij ging op zoek naar wat 
er eigenlijk klopt van de Bijbel. Deze 
zoektocht bracht hem in de landen, bij 
kerken, crypten en relikwieën van de 
apostelen. Althans, volgens de christe-
lijke traditie, want hij stelt vast dat die 
een ‘sprookjeswereld’ in stand houdt.

Het boek is verrassend. Zo begint het 
met de ‘schurk’ Judas Iskariot. Ook 
gaat de meeste aandacht uit naar de 
relatief onbekende apostel Thomas. 
Niet alleen de twaalf apostelen worden 
besproken, ook Jezus en Paulus.

VERWARD CHRISTENDOM
Bissell besteedt veel woorden aan de 
verwarring die er onder rooms-katho-
lieken is over de apostelen, zoals over 

de veronderstelde ‘opvolger’ van Jezus; 
Petrus. Hij legt uit hoe die verwarring 
is ontstaan. Bissell doet, ondanks dat 
hij geen wetenschapper is en dus niet 
gespecialiseerd is in dit vakgebied, een 
poging tot opheldering. Hij brengt veel 
feiten naar voren en maakt zijn theorie 
aannemelijk.

GESCHIEDENIS VERBETEREN
Dit boek is indrukwekkend. 
Bissell geeft een fascine-
rende reisbeschrijving, 
afgewisseld met stukken 
geschiedenis. Hij ‘verbe-
tert’ veel fantasieverhalen 
en legt de historische basis 
uit. Zo probeert hij een 
verhaal over het leven en 
sterven van Jezus’ aposte-
len te reconstrueren. Toch 
volgt hij daarbij meestal 
de kerkelijke traditie. Dat 

is een tegenvaller, want hij bestrijdt die 
juist en de kerkelijke traditie is ook niet 
onbevangen. 
In eindnoten geeft Bissell veel achter-
grondinformatie. Zijn zinnen zijn soms 
ingewikkeld en hij geeft vaak geen Bij-
belversverwijzingen. Het is jammer dat 
dit naslagwerk geen zoekregister heeft. 
Toch is Apostel al met al een aanrader.

DE APOSTEL

 
Apostel - Tom Bissell
ISBN 9789462983977
Amsterdam University Press
440 pagina’s
€ 29,95

• WEET MEER :
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ASTRONOMIE
TEKST • GERT-JAN VAN HEUGTEN

Tweeduizend jaar geleden trokken wijze mannen vanuit 
het oosten naar Jeruzalem, om de nieuwe Koning van de 
Joden te aanbidden. Een ster ging voor hen uit.  
Welke ster was dat? En wie waren de wijzen?

OP ZOEK NAAR BETHLEHEMS STER

WAT VOLGDEN 
DE WIJZEN?
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In iedere kerstperiode kun je wel een 
planetariumshow bezoeken over de ster 
van Bethlehem. Dat is een mooie manier 
om wetenschap aan de Bijbel te koppelen, 
want de posities van sterren en planeten 
kun je heel nauwkeurig berekenen, zelfs tot 
duizenden jaren geleden. Zo is het mogelijk 
om te bekijken hoe de hemel eruitzag rond 
de tijd van Jezus’ geboorte.

HET BEGON BIJ KEPLER
In 1603 zag de Duitse astronoom Johannes 
Kepler een samenstand (conjunctie) van de 
planeten Jupiter en Saturnus. Kort daarop 
verscheen er ook een nieuwe ster (nova) 
aan de hemel; vanaf de aarde gezien stond 
die vlak bij de conjunctie. Kepler bereken-
de dat zo’n samenstand in een ‘vuur-ster-
renbeeld’ (zie kader) ongeveer elke 800 jaar 
plaatsvond; dus ook rond de geboorte van 
Jezus, namelijk in 7 v.Chr. 
Let wel: Jezus is niet in het jaar nul gebo-
ren. Toen de monnik Dyonisius Exiguus in 
525 n.Chr. een jaartelling maakte, geba-
seerd op de geboorte van Jezus, maakte 
hij een rekenfout. Jezus is waarschijnlijk in 

het jaar 3 of 4 v.Chr. geboren. Een conjunc-
tie die een paar jaar daarvoor plaatsvond 
zou dan voor de wijzen een teken geweest 
kunnen zijn om op pad te gaan.

Doordat de aarde sneller om de zon draait 
dan Jupiter en Saturnus leek het in het jaar 
7 v.Chr., vanaf de aarde gezien, alsof Jupi-
ter eerst Saturnus inhaalde, toen achter-
bleef en vervolgens weer sneller ging. Dat 
betekent dat er maar liefst drie conjuncties 
waren in 7 v.Chr. (rond 29 mei, 29 septem-
ber en 5 december). Zou dit verklaren waar-
om de wijzen de ster een poosje niet zagen 
en naar Herodes moesten om te informeren 
naar de Koning van de Joden?

De conjunctie van Jupiter en Saturnus 
wordt vaak gezien als de ster van Beth-
lehem. Voor astronomen is dat inderdaad 
een mooi teken aan de hemel. Maar… er 
zijn wel meer interessante hemeltekenen. 

STERREN VAN 
BETHLEHEM
Geloof het of niet, bijna elk jaar zijn er wel 
bijzondere tekenen aan de hemel te zien. 
In de tien jaar tussen 12 v.Chr. en 2 v.Chr. 
kon je bijvoorbeeld de volgende zien, die 
allemáál kandidaat kunnen zijn voor de 
ster van Bethlehem:

12 v.Chr.: Komeet van Halley
8 v.Chr.: Conjunctie van Jupiter, Mars en 
Saturnus
7 v.Chr.: Drievoudige conjunctie van Jupiter 
en Saturnus
6 v.Chr.: Verduistering (occultatie) van 
Jupiter en Saturnus door de maan
5 v.Chr.: Hypernova (ontploffende ster) in het 
Andromeda-sterrenstelsel, een komeet en 
een supernova (ook een ontploffende ster)
4 v.Chr.: Verscheidene supernova’s
2 v.Chr.: Supernova, occultatie van Jupiter 
door Venus

Hoe wisten de wijzen waar ze naar 
moesten kijken? In de oudheid werd elk 
hemellichaam (uitgezonderd de zon en de 
maan) een ‘ster’ genoemd. Behalve de ech-
te sterren sprak men bijvoorbeeld ook van 
‘dwaalsterren’ (planeten) en ‘staartsterren’ 
(kometen). Dat maakt het er niet makke-
lijker op, want in het verslag van Mattheüs 
staat niet wát voor ster de wijzen zagen. Er 

staat wel:
• Jezus werd geboren toen Herodes koning 

was;
• De wijzen uit het oosten kwamen in Jeru-

zalem en vroegen naar de nieuwgeboren 
Koning;

• De wijzen hadden Zijn ster in het oosten 
gezien;

• Herodes riep de priesters en Schriftge-
leerden bij zich om te informeren waar 
de Messias zou worden geboren: in 
Bethlehem;

• Herodes ondervroeg de wijzen naar de 
ster;

• Herodes vroeg de wijzen op weg te gaan 
en hem te laten weten waar ze het Kind 
aantroffen;

• De wijzen vertrokken uit Jeruzalem, en 
de ster die zij gezien hadden ging voor 
hen uit totdat hij kwam te staan boven 
de plaats waar Jezus was;

• De wijzen vonden Jezus en brachten 
Hem geschenken;

• Nadat ze in een droom werden gewaar-
schuwd om niet naar Herodes terug te 
keren, vertrokken ze via een andere weg 
naar hun land.

      
ER ZIJN WEL MEER 

BIJZONDERE 
TEKENEN AAN DE 
HEMEL TE ZIEN

Voor Kepler was het niet alleen be-
langrijk dat er een samenstand 
(conjunctie) van planeten 
plaatsvond, maar ook in 
welk sterrenbeeld dat 
gebeurde. De twaalf ster-
renbeelden van de dieren-
riem werden in Keplers tijd 
toegeschreven aan een van 
de vier klassieke elementen:

Vuur  Ram, Leeuw, Boogschutter
Aarde  Stier, Maagd, Steenbok
Lucht Tweelingen, Weegschaal, Waterman
Water  Kreeft, Schorpioen, Vissen

Kepler berekende dat de conjunctie van 
Jupiter en Saturnus in 7 v.Chr. in een vuur-
sterrenbeeld plaatsvond. Dat gebeurt elke 
achthonderd jaar. Hij rekende terug tot aan 
de schepping en constateerde dat belang-
rijke personen daaraan gekoppeld kunnen 

worden. Gerekend in jaren na de schepping 
krijg je dan het volgende lijstje:

 0  Adam
 800  Henoch
 1600  Noach
 2400  Mozes

 3200  Jesaja
 4000  Christus

 4800  Karel de Grote
 5600  Rudolf II (de keizer 

  van het Heilige 
  Roomse Rijk in de 
  tijd van Kepler)

Dat Kepler rekening hield met de sterren-
beelden van de dierenriem en hun elemen-
ten lijkt misschien op sterrenwichelarij 
(astrologie), maar in die tijd stond de ster-
renkunde (astronomie) als wetenschap nog 
in de kinderschoenen: er was geen duidelijk 
onderscheid tussen deze twee disciplines.

SAMENSTAND VAN PLANETEN

Johannes 
Kepler

WAT JOHANNES KEPLER ONTDEKTE...

Op basis van deze informatie kun je verschillende 
opties nagaan om te zien of ze bij het verslag van Mat-
theüs passen. Wat zou de ster van Bethlehem geweest 
kunnen zijn?
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1. CONJUNCTIE
De populairste kandidaat voor de ster van 
Bethlehem is de op de vorige pagina beschreven 
drievoudige samenstand van Jupiter en Saturnus 
in 7 v.Chr. Maar zelfs bij die samenstanden, zo 
kun je berekenen, waren Jupiter en Saturnus nog 
ver genoeg van elkaar gescheiden dat je ze niet 
als één ster zou bestempelen. De wijzen zagen 
duidelijk ‘Zijn ster’, niet ‘Zijn sterren’.

Op verschillende (middeleeuwse) afbeeldingen 
krijgt de ster van Bethlehem een staart. Een 
komeet zou kunnen verklaren waarom de wijzen 
de ster een poosje niet zagen: een komeet volgt 
een baan om de zon, en als hij achter de zon staat 
is hij een poosje uit het zicht verdwenen. Maar 
kometen werden in de oudheid door vrijwel alle 
culturen gezien als onheilstekens. Het lijkt niet 
logisch dat de wijzen een komeet dan als teken 
van de geboorte van de Redder van de wereld 
zouden zien.

2. KOMEET

3. VERDUISTERING
Wanneer een hemellichaam wordt verborgen 
door een ander, spreek je van een ‘occultatie’. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld wanneer de maan voor een 
ster of planeet schuift, of wanneer de ene planeet 
voor de andere staat. Er zijn ook ‘speciale’ occul-
taties van de zon en de maan: verduisteringen. 
Het is niet aannemelijk dat de wijzen zo’n occul-
tatie zagen. Mattheüs schreef over een ster die 
verscheen, niet eentje die verdween.
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5. ASTROLOGISCH 
TEKEN
In 1999 bracht astronoom Michael Molnar een 
nieuwe theorie naar voren: de wijzen waren astro-
logen, die aan de stand van de sterren een horo-
scoop opstelden. Dat deden Griekse en Romeinse 
(hof)astronomen in die tijd vaker, om zaken over 
het leven van een belangrijk persoon te voorspel-
len. Hij legt een link tussen het sterrenbeeld Ram 
en het beloofde land Israël. 
Ook deze verklaring is niet bevredigend. Zulke  
horoscopen werden altijd achteraf opgesteld, als 
de geboortedatum bekend was. Ook is de link 
Ram-Israël niet de enige mogelijkheid. Er zijn 
verschillende gebieden die door de geschiedenis 
heen aan Ram zijn gekoppeld. En waarom zouden 
wijzen uit het oosten een westerse horoscoop 
opstellen?

4. (SUPER)NOVA
Een ontploffende ster wordt een nova, super-
nova of hypernova genoemd, afhankelijk van 
hoe krachtig de ontploffing is. Je kunt zo’n 
ontploffende ster vanaf de aarde zien als een 
nieuwe ster die een poosje aan de hemel staat, 
en daarna weer verdwijnt. Sommige nova’s waren 
zelfs overdag te zien! Misschien is dat het teken 
dat de wijzen zagen: een nova in het oosten, 
gevolgd door een tweede nova boven Bethlehem? 
Mattheüs lijkt echter te zeggen dat de eerste ster 
die de wijzen zagen dezelfde is als de tweede ster. 
De bekende nova’s in de jaren voor de jaartelling 
zouden, vanuit Jeruzalem gezien, ook niet boven 
Bethlehem hebben gestaan.

DE STER ACHTERNA
Op kerstkaarten en postzegels zie je vaak 
drie mannen die een heldere ster in het 
westen volgen (zie links op de afbeelding). 
Het suggereert dat de wijzen zelf uit het 
oosten kwamen. Maar in de Bijbel staat 
dat ze de ster ‘in het oosten’ zagen. Klop-
pen die afbeeldingen dan niet? Trokken de 
wijzen vanuit het westen naar het oosten?

Het is niet zeker of de wijzen daadwerkelijk 
vanuit hun land de ster richting Jeruzalem 
volgden. Wanneer je verschillende Bijbel-
vertalingen naast elkaar legt, zie je dat de 
vertalers doorgaans een van drie vertalingen 
kiezen voor ‘in het oosten’, die grammaticaal 
gezien allemaal kunnen:
• Bij de opgang: de wijzen zagen de ster 

opkomen;
• In het oosten: de wijzen zagen de ster aan 

de oostelijke hemel staan;
• In het Oosten: de wijzen zagen de ster toen 

ze in hun oosterse thuisland waren.

De tweede uitleg lijkt onlogisch: waarom zou-
den de wijzen naar het westen trekken als ze 
in het oosten een ster zien staan? De andere 
twee vertalingen kunnen allebei. Welke optie 
Mattheüs zelf voor ogen had kun je helaas 
niet met zekerheid zeggen.
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WIE WAREN DE WIJZEN? 
Naar de identiteit van de wijzen wordt al 
lange tijd gezocht. Wie waren het?

In de kerkgeschiedenis werd al vrij snel 
genoemd dat er drie wijzen waren (dat 
werd afgeleid uit de drie geschenken aan 
Jezus: goud, wierook en mirre). Later kre-
gen deze wijzen ook namen, al verschillen 
die per kerkstroming. In het westen heten 
ze Caspar, Balthasar en Melchior. In de 
middeleeuwen werden er nog meer details 
verzonnen: de wijzen zouden uit verschil-
lende gebieden komen en verschillende 
leeftijden hebben, waarmee ze symbool 
zouden staan voor de hele mensheid.
Deze omschrijvingen van de wijzen kun je 
niet uit de Bijbel afleiden. Het enige wat je 
weet is dat ze uit een ander land kwamen 
dan Maria, Jozef en Jezus: ‘in het oosten’. 

Het Griekse woord dat voor de wijzen 
wordt gebruikt is μάγοι, magoi (enkelvoud: 
magos). Daarvoor worden verschillende 
uitleggingen voorgesteld:
• Magiërs, oftewel astrologen, mogelijk 

uit Babylon, die zich bezighielden met 
sterrenkunde en sterrenwichelarij;

• Wijzen, de Babylonische wetenschap-
pers van die tijd;

• Chaldeeën, die bekendstonden als pro-
fessionele astrologen;

• Zoroastrische (Perzische) priesters, die 
in de literatuur vaak met ‘magoi’ worden 
aangeduid;

• Joden, die na de ballingschap in Babel 
waren achtergebleven.

De laatste optie klinkt misschien vreemd, 
maar er staat nergens in de Bijbel dat alle 
Joden na de Babylonische ballingschap 
terugkeerden naar Jeruzalem. In het 
boek Daniël is beschreven hoe Daniël en 
zijn vrienden een hoge positie aan het 
Babylonische hof hadden. Het is best 
mogelijk dat meer Joden een hoge positie 
als raadgevers en wetenschappers kregen 
in het Babylonische, en later het Perzische 
en Parthische rijk. Als de wijzen inderdaad 
Joden waren, zou dat kunnen verklaren 
waarom ze uitkeken naar de Messias. Maar 
hoe ze dan wisten dat ze op een ster moes-
ten letten…? Dat zegt de Bijbel niet.

6. SCHEMEROPKOMST
Sommigen denken dat de term ‘in het oosten’ 
(Grieks: ἐν τῇ ἀνατολῇ, en tēi anatolēi) zou slaan 
op de zogenaamde ‘schemeropkomst’ van een 
ster of planeet. Dat is wanneer de ster in de 
schemering vlak voor zonsopkomst voor het eerst 
weer zichtbaar is, na een half jaar door de zon 
verborgen te zijn geweest. Maar dit verklaart niet 
waarom de ster boven de plek waar Jezus was in 
Bethlehem stil bleef staan. 
Dit gaat overigens op voor alle eerder genoemde 
‘kandidaatsterren’: hoe wisten de wijzen bij welk 
huis ze moesten zijn? Een ster hoog aan de hemel 
blijft niet stilstaan, maar draait gedurende de 
nacht om de poolster heen. En zelfs als je een 
stilstaande ster hebt, dan is het aanwijzen van de 
exacte plek waar Jezus was wel erg nauwkeurig. 

Zijn er behalve astronomische tekenen nog meer 
opties?

7. EEN FABEL
Misschien moet je Mattheüs’ 
verslag van de ster en de wijzen 
niet zo serieus nemen. Er zijn geen 
andere, buiten-Bijbelse bronnen 
die hiernaar verwijzen. En zelfs ín de 
Bijbel is er verder niets over te lezen, behalve 
die twaalf verzen in het tweede hoofdstuk van 
Mattheüs. Zou Mattheüs de geschiedenis van de 
wijzen hebben verzonnen om de geboorte van 
Jezus belangrijker te laten lijken? Als dat zo is, 
hoe kun je dan andere zaken uit dit Evangelie 
nog vertrouwen?
Sommige geleerden denken dat Mattheüs de 
geschiedenis van de ster heeft toegevoegd om 
de profetie van Bileam uit Numeri 24:17, over de 
ster uit Jakob, in vervulling te laten gaan. Maar 
opmerkelijk genoeg ontbreekt de formule die 
je in Mattheüs nogal vaak tegenkomt: ‘opdat 
vervuld zou worden…’
Een fabel, hoe vroom ook, past niet bij Christus 
en Zijn volgelingen. Evangelist Mattheüs is de 
marteldood gestorven. Zou hij die dood écht 
hebben verkozen als hij de zaken in zijn evange-
lie had verzonnen?

Wierook, goud en mirre.
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• WEET MEER :
• Peter Barthel e.a., The Star of Bethlehem 

and the Magi, uitgeverij Brill, ISBN 
9789004307971. 

• Werner Gitt, Was war der Stern von Beth-
lehem?, uitgeverij Lichtzeichen, ISBN 
9783869542539.

8. UFO

WAT DENKT WEET?

9. BOVEN- 
NATUURLIJKE STER

Hoewel de meeste mensen tegenwoordig niet 
meer geloven dat de Bijbel betrouwbaar is, zijn 
er wel velen die denken dat buitenaards leven 
bestaat. Zij proberen Bijbelteksten door die bril 
te verklaren. Zo zou de brandende braambos 
van Mozes een buitenaardse communicatieson-
de kunnen zijn geweest, en zag Ezechiël in zijn 
visioen gewoon ruimteschepen… Ook de ster van 
Bethlehem zou een ufo zijn, volgens hen. Dat ver-
klaart waarom de wijzen de ster konden volgen 
totdat die stilstond.
Toch is het niet waarschijnlijk dat er buitenaards 
intelligent leven bestaat dat met ufo’s de aarde 
bezoekt. Reizen van ster naar ster brengt hele 
grote problemen met zich mee: zie  
www.weet-magazine.nl/onmogelijkeufo

Veel astronomen zullen niet blij zijn met de uitleg 
dat de ster van Bethlehem een bovennatuurlijk 
licht was. Daar kun je immers wetenschappelijk 
gezien niets over zeggen. Maar elke wetenschap-
pelijke verklaring die tot nu toe is aangedragen, 
schiet tekort om alle feiten te omvatten. De 
discussie over wat de ster dan precies was, zal 
nog wel voortduren. Misschien wel totdat Jezus 
opnieuw verschijnt.

Van alle mogelijkheden die er zijn blijft er nog 
maar eentje over: de ‘ster’ die de wijzen zagen 
was geen natuurverschijnsel, maar een bovenna-
tuurlijk fenomeen. Het is niet zo vreemd om een 
bovennatuurlijk licht te verwachten bij Jezus’ ge-
boorte. Bij Zijn dood was er een drie uur durende, 
bovennatuurlijke duisternis. Een bovennatuur-
lijke ster verklaart ook waarom de wijzen deze 
konden volgen en hoe deze stil kon blijven staan 
boven de plek waar Jezus was. Het was dan geen 
ster hoog in de hemel, maar een licht in de atmo-
sfeer. Sommige mensen denken hierbij aan een 
engel die de wijzen de weg wees. Daarbij komt 
dat Lukas vermeldt dat de herders een menigte 
engelen zagen. Zou er dan niet eentje voor de 
wijzen uit zijn gegaan?



TECHNIEK
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TEKST • IMCO LANTING

HOOG, 
HOGER, 
HOOGST

Om een ravijn of kloof te overbruggen, moeten halsbrekende toeren worden 
uitgehaald. Want hoe bouw je een honderden meters lange brug over een 
gapende diepte? Een verhaal over duizelingwekkend millimeterwerk. 

MEGABRUGGEN: HOE 
WORDEN ZE GEBOUWD?

FORMATEN
Totale lengte wegdek: 
2.460 meter.
Dikte van het wegdek: 
4,20 meter.
Breedte van het weg-
dek: 32,05 meter.
Totale krimp- of uitzet-
lengte: 2,2 meter.

VIADUCT 
VAN MILLAU
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’s Zomers togen duizenden Nederlanders 
naar Italië. Velen daarvan komen onder-
weg, vlak voor Koblenz in Duitsland, bij 
de brug over de Moezel. De brug is met 
136 meter indrukwekkend hoog. Het was 
tijdens de bouw, tussen 1969 en 1972, 
dan ook de hoogste autobrug ter wereld. 
Vakantiegangers zullen zich geregeld 
afvragen: hoe hebben ze dat voor elkaar 
gekregen?

RECORD NA RECORD
Tegenwoordig is de Moezeldalbrug een 
kleintje. Tenminste, als je ’m vergelijkt 
met andere. In de afgelopen tientallen 
jaren werden op steeds grotere hoogtes 
bruggen aangelegd. Record na record werd 
verbroken. Zo ging eind december 2016 
in Zuid-China de Beipanjiang-brug open 
voor het verkeer. Wie over deze 1341 meter 
lange brug rijdt, ziet maar liefst 565 meter 
onder zich de rivier Nizhu stromen – dat 
zijn bijna twee Eiffeltorens op elkaar gesta-
peld! Behalve de imponerende hoogte is de 
Chinese brug vooral heel handig. Mensen 

die van de stad Xuanwei naar Liupanshui  
‒ aan de andere kant van de kloof ‒ reizen, 
doen dat dankzij de brug maar liefst drie 
uur sneller dan voorheen. 

VIADUCT VAN MILLAU
In Europa baarde in 2004 de komst van het 
Viaduct van Millau in Zuid-Frankrijk veel 
opzien. Toeristen die naar de Middellandse 
Zee op vakantie gaan, zullen hem kennen 
(foto links). Met de aanleg van deze twee-

enhalve kilometer lange brug, die een diep 
dal overspant, werd de route Parijs-Perpig-
nan via Clermont-Ferrand in één keer een 
snel alternatief voor de andere twee routes 
naar de Middellandse Zee. 

De aanleg van de Millau-brug duurde 
bijna drie jaar. De brug is nog steeds de 
recordhouder als het gaat om de hoogste 
pijlers ter wereld: 343 meter. Dat maakt het 
viaduct tot een attractie op zich, met een 
uitzichtplatform en een bezoekerscentrum. 

TUIBRUG
Hoe kunnen dit soort immens hoge brug-
gen worden gebouwd? Het begint bij gede-
tailleerde berekeningen, die in de praktijk 
vrijwel tot op de millimeter nauwkeurig 
moeten kloppen. 
Staal en beton zijn de belangrijkste 
materialen die bij het bouwen van bijna 
alle bruggen worden ingezet. Bij kleine 
overspanningen zijn liggerbruggen (waarbij 
het wegdek op onderliggende draagbalken 
wordt gelegd) of plaatbruggen (waarbij 
de brug uit een enkele betonnen plaat 
bestaat) afdoende. Voor het grotere werk, 
zoals valleien en kloven, moet er echter 
zwaarder en vooral vernuftiger geschut 
worden gebruikt om een veilige brug te 
garanderen. De meest geschikte oplossing 

      
 ELKE DRIE 

DAGEN WERD 
ER VIER METER 

PIJLER GEBOUWD 

HOOGTES
Hoogte kortste brug-
pijler: 77 meter.
Hoogte langste brug-
pijler: 343 meter.
Hoogte van de 
pylonnen (boven het 
brugdek): 87 meter.

CONSTRUCTIE 
Pilaren: 7
Kabels: 154 
Totaalvolume beton: 85.000 m3

Totaal gewicht beton: 206.000 ton
Gewicht stalen brugdek: 36.000 ton

STORMVAST
Maximale windsnelheid in ontwerp-
berekeningen: 220 km/uur.
Maximale windsnelheid ooit geme-
ten in Millau: 150 km/uur.
Temperatuurgrenzen in ontwerpbe-
rekeningen: -35 °C tot +45 °C



24     WEET MAGAZINE  -  december 2017

is dan de tuibrug, waarbij het 
stalen brugdek is opgehangen 
aan dikke kabels – de tuien – 
die aan pijlers zijn bevestigd. 
Hierdoor wordt het gewicht van 
het dek door de kabels via de 
(trekkende) pijlers naar de fun-
dering afgevoerd. In het geval 
van het 32 meter brede en ruim 
vier meter dikke Viaduct van 
Millau gaat het om 36.000 ton 
(ofwel 36 miljoen kilo) dat met 
154 kabels aan zeven enorme 
brugpijlers hangt. 

PIJLERBOUW
Zonder pijlers geen brug. Voor 
het maken daarvan gebruik-
ten de bouwers van Millau de 
zogenaamde glijbekistingsme-
thode. Daarbij werd telkens een 
stukje van de pijler gemaakt 
door beton in een bekisting te storten. Na 
het drogen kon het volgende deel worden 

gestort, waarbij de nieuwe bekisting rustte 
op het al uitgeharde beton. 

In Millau slaagden de bouwers erin elke drie 
dagen vier meter pijler te maken. Met de 
kortste (van 77 meter) waren ze 57 dagen 
bezig, over de langste pijler (van 343 meter) 
deden de bouwers tien maanden. 

BRUGDEK
Het riskantste en spectaculairste onderdeel 
van de aanleg van een (tui)brug is ongetwij-
feld de installatie van het brugdek. Want 
hoe leg je tienduizenden tonnen zware weg-
delen over een gapend gat van honderden 
meters diep én breed? In Millau vonden de 
bouwers een creatieve oplossing: 
• Eerst bouwden ze een hydraulisch 

systeem dat voorzien is van schroefvor-
mige wiggen die vijzels heten. Ze deden 
dit in samenwerking met een bedrijf uit 
Veenendaal. 

• Vervolgens werden vanaf beide kanten 
de brugdelen over een laag teflon, die op 
de vijzels rustte, over de vallei naar het 
midden geschoven. Dat gebeurde met 
een snelheid van 7 km/uur. 

• De brugdelen leunden daarbij op tijde-
lijke hulppijlers, omdat de kabels nog 
ontbraken. 

• In het midden kwamen de brugdelen bij 
elkaar. Hier bleek dan ook pas dat de 
berekeningen 99,9% klopten. Een hele 
prestatie, zeker als je bedenkt dat de 
totale operatie maanden in beslag nam. 
Dat kwam onder meer omdat men we-
gens slecht weer vaak niets kon doen. 

ONTWERP IN DE WIND
Een cruciaal aspect waarmee brugarchitec-
ten rekening moeten houden bij het maken 
van een ontwerp, is de wind. In dergelijke 
grillige gebieden en op zo’n hoogte kan het 
verraderlijk hard waaien. In het Tarn-dal, 
waar de Millau-brug overheen is gelegd, 

      
 ELKE DRIE 

DAGEN WERD 
ER VIER METER 

PIJLER GEBOUWD 

      
 VOLGENS DE 

AANNEMER GAAT 
DE MILLAU-BRUG 

120 JAAR MEE 

WERELDKAMPIOEN 
BRUGGEN BOUWEN
In China staan nu al meer bruggen dan in 
welk land ter wereld ook. In 2020 zullen 
er in de provincie Guizhou, dat vier keer 
zo groot is als Nederland, meer dan 250 
bruggen zijn met een hoogte boven de 100 
meter. Het land met het op een na hoogste 
aantal bruggen van dat formaat is Italië, 
met ‘slechts’ 40.
De explosie van Chinese megabruggen 
begon eind jaren 80. Toen introduceerde 
China het National Trunk Highway-sys-
teem, een netwerk van 5 noord-zuid- en 7 
oost-west-snelwegen met een totale lengte 
van 35.000 kilometer. Hiermee verdubbelde 
de omvang van het Chinese snelwegnet-

werk 
in twee 
decen-
nia. Doel 
was om alle 
(mega)steden van 
China met elkaar te verbinden. 
Alsof dat nog niet genoeg is, legt de Volks-
republiek de komende jaren ook nog eens 
40.000 kilometer aan B-wegen aan. Tijdens 
deze ongelooflijke operaties komen de 
bouwers heel geregeld kloven en valleien 
op hun pad tegen (dat kan niet anders in 
het bergachtige China). Op al die plekken 
komt dan een brug.

De langste overspanning van een hangbrug is die van de 
Akashi-Kaikyo-brug in de Japanse stad Kobe: 1990 meter. 

Sid Rivier-brug
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worden regelmatig windstoten van 130 tot 
140 km/uur per uur gemeten. Daarom is de 
brug – althans, volgens de aannemer – in 
principe bestand tegen windstoten van 350 
km/uur, al ging men bij de ontwerpbere-
keningen uit van een uiterste mogelijkheid 
van 220 km/uur. Als de aannemer gelijk 
heeft, en alle andere voorzorgsmaatregelen 
kloppen ook, dan zou de Millaubrug 120 
jaar mee moeten kunnen, afgaande op de 
verwachte slijtage en verzwakkingen op 

den duur. Dat is in elk geval meer dan ge-
noeg tijd om het 300 miljoen euro kostende 
bouwwerk door middel van tolgeld terug te 
verdienen.

• WEET MEER :
www.weet-magazine.nl/hogebrug

HANGBRUG OF TUIBRUG: WAT IS HET VERSCHIL?

Tuibrug

Hangbrug

Vaak worden tuibruggen verward 
met hangbruggen. Niet vreemd, want 
van een afstandje zien ze er hetzelfde 
uit. Toch zijn er essentiële verschillen 
waarmee je kunt verklaren waarom 
hedendaagse bruggenbouwers liever 
voor een tuibrug kiezen: 

• Beide varianten hebben pijlers en 
kabels, maar waar de kabels bij een tui-
brug allemaal vastzitten aan de pijlers, 
is dat bij een hangbrug niet het geval. 

• Een hangbrug heeft doorgaans twee 
pijlers waartussen een hele dikke kabel 
is bevestigd. Daaraan hangen dunnere 
kabels (de hangers) die het brugdek 
dragen en zorgen dat het horizontaal 
blijft liggen. 

• Bij een hangbrug is de kracht op de 
pijlers vooral verticaal, waardoor deze 

minder robuust hoeven te zijn. 
• Het wegdek van een hangbrug is lichter 

en soepeler dan bij andere brugtypes, 
en dus heel gevoelig voor wind en 
andere aerodynamische effecten. 

• Een hangbrug is alleen geschikt om 
te bouwen op rotsachtige bodem. Dat 
komt doordat de uiteinden van de 
dikke hoofddraagkabel in de vrijwel 
horizontale fundering zijn bevestigd. 
Dit doet men om de enorme krachten 
die op de brug worden uitgeoefend ge-
lijkmatig over een groter oppervlak te 
verdelen. Op de Europese zandbodems 
zul je dan ook vrijwel geen hangbrug-
gen (meer) tegenkomen, omdat die er 
gemakkelijker verzakken. 

10 HOOGSTE 
BRUGGEN TER 
WERELD
Bruggen worden steeds hoger. Record na 
record wordt verbroken, vooral in China. 
Dit zijn momenteel de bruggen waarvan 
het wegdek het hoogst boven de grond ligt:

1. Beipanjiang-brug, China, 570 meter
2. Sid Rivier-brug, China, 496 meter
3. Puli-brug, China, 485 meter
4. Quinshui-brug, China, 406 meter
5. Hegigio Gorge-brug (pijpleiding), 
 Papoea-Nieuw-Guinea, 393 meter
6. Baluarte-brug, Mexico, 390 meter
7. Baling Rivier-brug, China, 370 meter
8. Beipan Rivier Guanxing-brug, 
 China, 366 meter
9. Liuchong Rivier-brug, China, 340 meter
10. Dimuhe Rivier-brug, China, 340 meterTijdens de bouw van het brugdek van het Viaduct van Millau werden beide 

zijden naar elkaar toe geschoven.

Beipanjiang-brug
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LICHAAM
TEKST • SHANTI BOLT

Het begin van elk menselijk leven is pril 
en kwetsbaar. Een eicel in een baar-
moeder wordt bestormd door zo’n 150 
miljoen zaadcellen, waarvan er uitein-
delijk maar eentje de eicel binnendringt. 
De zaadcel en de eicel versmelten met 
elkaar. Vanaf dat allereerste moment 
bevat het DNA van de bevruchte eicel 
alle genen van het kind. Daarin zijn zaken 
als het geslacht, de kleur ogen en haren, 
maar ook aanleg voor bijvoorbeeld sport 
of wiskunde al vastgelegd. 
De bevruchte eicel deelt zich een aantal 
keer, waardoor er een klompje cellen 

ontstaat. Dat nestelt zich in de baar-
moederwand in. Op dat moment zijn de 
cellen geordend in drie verschillende 

laagjes weefsel, die samen de zogenaam-
de ‘kiemschijf’ vormen. De cellen in deze 
laagjes beginnen zich op verschillende 

manieren te ontwikkelen (differentiëren). 
Elke cel ‘weet’ al in een vroeg stadium 
wat zijn functie moet worden: spiercel, 
zenuwcel, huidcel, levercel, noem maar 
op.

GROEIEN MAAR!
• In de tweede week is de kiemschijf nog 

zo klein dat voedingsstoffen en zuur-
stof van de moeder direct de cellen 
van het kind kunnen bereiken. Dit ge-
beurt door diffusie, waarbij de stoffen 
zich passief in de richting verplaatsen 
waar de concentratie het laagst is. De 

      
MET 12 WEKEN IS DE 
BABY AL HELEMAAL 

COMPLEET

HOE ONTWIKKELT EEN BABY 
ZICH IN DE BAARMOEDER?

MET 21 DAGEN 
KLOPT HET HART

Op het moment dat vrouwen zwanger raken weten ze nog niet dat er 
een levend mensje in hen huist. Negen maanden later is er – als alles 
goed gaat – een baby’tje. In de tussentijd is er vanaf de bevruchting 
een hele hoop gebeurd. Zo begon het hartje al 21 dagen na de 
bevruchting te kloppen! Maar er gebeurt nog veel meer bijzonders.
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afvalstoffen worden op dezelfde manier 
afgevoerd. 

• Doordat de baby groeit, zijn er vanaf 
de derde week meer voedingsstoffen 
en zuurstof nodig. Om dat te kunnen 
verzorgen ontstaat er een actief bloed-
transportsysteem, waarvan ook het hart 
deel uitmaakt. Met 21 dagen begint ook 

het hartje te kloppen. De eerste 
ruggenwervels en spieren begin-
nen zich te ontwikkelen. Het kind 
ziet er in dit stadium uit als een 
boontje met een navelstreng. 

• Na 8 weken is het baby’tje 3 
centimeter groot. Dan zijn ook de 
hersenen gevormd. Er is al elektri-

GESPEEL MET LEVENS
Een professor in de ethiek moest eens het on-
derwerp ‘abortus’ behandelen. Hij leidde zijn 
onderwerp in met de volgende anekdote: 

„Een zwaar tuberculeuze vrouw raakt in ver-
wachting van haar vijfde kind. De vader is een 
verstokte alcoholist. Twee van haar kinderen zijn 
ongeneeslijk doof. Eén kind is dood geboren en 
een ander jong gestorven. De financiële toestand 
van het gezin is slecht. Is hier een abortus wense-
lijk of niet?” 
Bijna alle studenten stemden voor abortus, waar-
op de professor antwoordde: „Dames en heren, 
u heeft zojuist Beethoven de kans ontnomen om 
geboren te worden...”

Wereldwijd sterven er elk jaar 56 miljoen kinderen door 

abortus. Dat is meer dan het aantal burgerdoden in de 

Tweede Wereldoorlog. In Nederland vinden jaarlijks meer 

dan 30.000 abortussen plaats. Daarmee eindigt een op de 

zeven zwangerschappen in een abortus. Het zijn verdrieti-

ge cijfers die in de Week van het Leven (begin december) 

een centrale rol zullen spelen. Deelnemende organisaties 

komen dan op voor de bescherming van de allerkleinsten 

in de moederschoot. Weet Magazine schaart zich achter 

dit initiatief. Juist om aan te geven dat ongeboren kinde-

ren volwaardige mensen zijn, koos de redactie ervoor om 

in dit artikel de afstandelijke, wetenschappelijke termen 

‘foetus’ en ‘embryo’ zo veel mogelijk te vermijden.

WEEK VAN HET LEVEN

8 weken

12 weken

16 weken
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AL IS DE LEUGEN 
NOG ZO SNEL…
Het is een bekend plaatje uit de biolo-
gieboeken: de sterk op elkaar lijkende 
embryonale ontwikkeling van dieren 
en mens. Maar wist je dat er flink met 
die tekeningen is gefraudeerd? En dat 
dat al heel lang bekend is? 

Meer dan honderd jaar geleden maakte 
de Duitse bioloog Ernst Haeckel (1834-
1919) een aantal bekende tekeningen. 
Die moesten de wetenschappelijke be-
wijsvoering leveren voor de gedachte dat 
er een evolutie is geweest van eencellige 
naar vis, naar reptiel en uiteindelijk naar 
mens. Haeckel meende dat de embryo-
nale ontwikkeling een afspiegeling was 
van de evolutionaire ontwikkeling. Hij 
beweerde dat er een soort vroeg em-

bryonaal 
stadium 
was over-
gebleven 
dat gelijk 
was in alle 
gewervel-
den. 
Later is be-
wezen dat 
Haeckel de tekeningen heeft vervalst. In 
1915 is hier al een boek over verschenen. 
En in 1997 is er een publicatie geweest 
van Michael K. Richardson met foto’s 
waarop te zien is hoe dit eerste embryo-
nale stadium er werkelijk uitziet. Dat is 
verre van Haeckels tekeningen!

Ernst Haeckels tekening 
suggereert dat een kindje in 
het ‘vissenstadium’ wordt 
geaborteerd en dat een 
abortus niet erger is dan 
het fileren van een haring.

sche activiteit in de zich ontwikkelende 
hersenen en het ruggenmerg. Dat maakt 
het aannemelijk dat het kindje al pijn 
kan voelen; en dat terwijl abortus tot 24 
weken is toegestaan. Verder worden de 
maag, slokdarm en lever nu gevormd, net 
als het netvlies van de ogen, en het oor.

• Na 9 weken zijn de neus, oogjes, mond, 
armen en benen duidelijk herkenbaar. Het 
ongeboren kind begint steeds meer een 
herkenbare, menselijke vorm te krijgen. 

• Na 12 weken zijn alle organen aanwezig 
en beweegt het kind om de spieren te 
trainen. Eigenlijk is de baby al helemaal 
compleet. Wat nu vooral nog moet gebeu-
ren is groei van de bestaande organen. 

• Na 16 weken is de baby 15 centimeter en 
flink aan het bewegen. 

• Vanaf 20 weken kan de moeder de bewe-
gingen van de armen en benen voelen. 
De baby kan geluiden horen die van 
buiten moeders buik komen. Het kindje 
is nu 25 centimeter en groeit als kool. 

• Na 28 weken wordt het bewegen in de 
buik steeds lastiger, want de baby is dan 
al zo’n 40 centimeter. 

• Na 36 weken is de baby klaar voor de 
geboorte.

VROEGTIJDIG SLOT
Dit verhaal had ook af kunnen zijn bij de 
24-ste week. Je mag in Nederland namelijk 

een kind aborteren tot 24 weken zwan-
gerschap. Deze grens is gekozen omdat 
daarna het derde trimester begint; dan kan 
de baby in principe zelfstandig overleven 
buiten de baarmoeder. Daarom wordt het 
als onethisch beschouwd om na 24 weken 
een abortus uit te voeren. Dat is niet overal 
zo. In sommige landen, zoals Canada, 

mag zelfs tot en met 9 maanden(!) worden 
geaborteerd. Dat leidt tot de absurde 
situatie dat de status van het kind puur 
bepaald wordt door de locatie: als het kind 
zich nog in 
de baarmoe-
der bevindt, 

wordt het beschouwd als een hompje orga-
nisch materiaal dat desgewenst in stukken 
geknipt mag worden. Maar als precies 
datzelfde kind zich in de ‘buitenwereld’ zou 
bevinden, zou het ineens gezien worden als 
een persoon die alle mensenrechten heeft.

De redenen waarom aanstaande ouders 
voor een abortus kiezen, lopen uiteen. 
Deze vallen grotendeels samen te vatten 
onder de noemer dat het kind niet gewild 
is vanwege een aangeboren afwijking of 
omdat het kind eenvoudigweg niet past 
in het leven van de aanstaande ouders 
op sociaal, economisch of psychisch vlak. 
Christenen mogen een ander geluid laten 
horen. Ze wijzen abortus af en zeggen het 
David na als hij in Psalm 139 schrijft dat 
een kind een ondoorgrondelijk mooi werk 
van Gods hand is.

20 weken 36 weken

      
NA 8 WEKEN ZIJN 

OOK DE HERSENEN 
GEVORMD

24 weken
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Het leven is een wonder, een geschenk van God. 
Vanaf het ontstaan tot het einde ligt het leven in 
Zijn hand. Ieder mens - hoe kwetsbaar ook - 
is geschapen, gewenst en geliefd door God. 
En daarmee verdient het leven liefde, zorg, 
aandacht en bescherming.

Verzekeren is een manier om elkaars lasten te 
dragen. Door u te verzekeren bij Pro Life maakt 
u christelijke zorg ook voor anderen mogelijk. 
Zorg die betekenis heeft in iedere fase van het 
leven. Want ieder leven is onze zorg waard.

Meer informatie over christelijke zorg: 
prolife.nl/christelijkezorg

IEDER LEVEN IS VAN WAARDE

55836-1711_WEET_185x130.indd   1 07-11-17   11:48

Familiehuis Nunspeet
Vakantiepark aan het Veluwemeer

Zondagsrust

Vakantiepark Familiehuis Nunspeet
Randmeerweg 14, Nunspeet
T :  0341-25 08 51
www.familiehuisnunspeet.nl

Boek nu uw
vakantie naar 

de Veluwe! 
Ook koop van eigen 

vakantiewoning 
mogelijk
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Ditteke Klaasse-den Haan

Maarten Luther
Illustraties:  
Ella van der Bas-Bakker
Om voor te lezen vanaf ca. 6 jaar. 
Om zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar.
BK71 – 80 blz.,  14,95

Ditteke Klaasse-den Haan

De Bijbel in de muur
Een ontroerend verhaal over Antonio,  
een metselaar in Zwitserland. 
BK72 – vanaf ca. 7 jaar 54 blz.,  6,25

Ditteke Klaasse-den Haan
OT deel 6: Pascha in Egypte
NT deel 6: Het lijden van  
   de Heere Jezus
BLBOT6 / BLBNT6 – vanaf ca. 5 jaar 
   44 blz.,  4,50 p/st
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PSYCHOLOGIE
TEKST • JOHAN DÉMOED

Kun je de wereld om je heen zien zoals hij is? „Nee,” zegt Beau 
Lotto, hoogleraar neuro-wetenschappen aan het University College 
London. Volgens Lotto hebben „de hersenen geleerd de wereld te 
zien zoals het praktisch was in het verleden. Je ziet door voortdurend 
de norm opnieuw te definiëren.” Wat dit voor gevolgen heeft voor 
je waarneming beschrijft hij in zijn nieuwste boek: Anders kijken. 
Vooronderstellingen aan de kant! Hoe bevooroordeeld ben jij?
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NIETS IS WAT 
HET LIJKT
HOE VOORONDERSTELLINGEN
 JE LEVEN BEÏNVLOEDEN

1

2



Hoe word je waarnemer van je eigen waar-
nemingen? Neurowetenschapper Beau 
Lotto weet raad. Eerst laat hij je zien hoe 
je in real life kijkt – de fysieke waarneming 
van kleuren en teksten – om daarna door 
te pakken en uit te leggen hoe vooronder-
stellingen je waarneming beïnvloeden en 
hoe ze ontstaan, als een onlosmakelijk 
vormingsproces van je brein. 

CONTEXT IS ALLES
Kleuren zien is een van de eenvoudigste 
dingen die de hersenen doen. Toch kunnen 
ze je daarbij flink voor het lapje houden. 
„Context is alles,” onderstreept Beau 
Lotto. Om dit te illustreren noemt hij een 
voorbeeld:

Stel dat dit je netvlies is (figuur 1 ) waarop 
twee projecties komen van de wereld om je 
heen. Ze zijn volledig identiek, voor zover 
je oog kan zien, en toch komen ze van twee 
compleet verschillende bronnen (figuur 2 ). 
De projectie aan de rechterkant is afkom-
stig van een geel oppervlak, in de schaduw, 
van links gezien, met een doorzichtig roze 
vlak ervoor. Die aan de linkerkant komt van 
een oranje oppervlak, met directe belich-
ting, van rechts gezien, met een blauwach-
tig vlak ervoor. 
Exact gelijke informatie op je netvlies krijgt 
dus twee volledig verschillende betekenis-
sen. Hoe doen je hersenen dat? Hoe zien ze 
verschil? Lotto: „Het licht dat op je netvlies 
valt, zintuiglijke informatie, is betekenis-
loos. Het zou letterlijk van alles kunnen 
betekenen. Wat geldt voor zintuiglijke 
informatie geldt ook voor informatie in het 

algemeen. Informatie an sich heeft geen 
inherente betekenis. Het is wat je met die 
informatie doet! Context is alles. Kleur 
zorgt ervoor dat je de overeenkomsten en 
verschillen tussen oppervlaktes kunt zien 
aan de hand van het volledige lichtspec-
trum dat ze weerkaatsen. Maar het licht dat 
uiteindelijk in je ogen valt, wordt bepaald 

door verscheidene dingen in de wereld: 
niet alleen door de kleur van objecten, ook 
de kleur van hun glans en de kleur van de 
ruimte tussen jou en die objecten. Als je 
een van deze parameters verandert, veran-
der je de kleur van het licht dat in je ogen 
valt. Dat is een enorm probleem omdat het 
betekent dat een en dezelfde afbeelding 
een oneindige hoeveelheid mogelijke bron-
nen in de werkelijkheid kan hebben.”

Maar hoe weten je hersenen dan wat ze 
zien? „Door te leren kijken,” antwoordt 
Lotto. „De hersenen beschikken over 
mechanismen om patronen te herkennen. 
Die worden gebruikt voor het vinden van 
onderlinge relaties binnen informatie, en 
het associëren van deze relaties met een 
betekenis voor je gedrag.” 

LEZEN ZONDER  
SPELLINGSCHECK
Aan de hand van een ander voorbeeld 
demonstreert Lotto dat de hersenen ‘zwar-
te gaten’ automatisch voor je invullen. 
Hierdoor kun je de volgende regel gewoon 
lezen, terwijl meer dan een kwart van de 
letters missen:

We knnen zinnn ok lzn zondr alle klnkrs. Ht is 
nt rg om sms een lttr te mssen.

Hoe werkt dat? Lotto legt uit: „Er is geen 
specifieke reden om bijvoorbeeld bij knnen 
een u tussen de k en de n te plaatsen. Toch 
zetten je hersenen er eentje neer. Dat doe 
je omdat in de statistieken van je ervaring 
het tot nu toe praktisch was om dat te 
doen, en dus doe je het opnieuw.” Zo zet je 
weer geen letter na de laatste n van knnen 
„omdat dat in het verleden niet praktisch 
was.” 
Wat betekent dat voor de context? Kijk nog 
even naar figuur 1  en 2 . „Het betekent 
dat ik twee identieke vormen in lichte en 
donkere omgevingen kan plaatsen en dat 
de vorm met de donkere omgeving lichter 

lijkt dan die met de lichte omgeving. Dit 
wordt bepaald door wat deze lichte en 
donkere omgeving in het verleden voor je 
gedrag hebben betekend.” 

      
DE HERSENEN 

BESCHIKKEN OVER 
MECHANISMEN 
OM PATRONEN 

TE HERKENNEN

KNIPPER NOG EENS 
MET JE OGEN

Naast kleurillusies en taaltrucs kun je ook 
met perspectief spelen. Probeer maar eens 
te ontdekken welke elementen getekend zijn. 
De oplossing vind je onderaan. Je zult merken 
dat iedereen er weer anders naar kijkt.

Oplossing 1. Alleen de trap en schaduw zijn op een vel papier 

getekend. 2 . Ladder en schaduw zijn in perspectief getekend op 

papier, dat vervolgens gevouwen tegen de doos is gezet. 3. De tijger 

en schaduw zijn getekend op papier en met de grijze ondergrond 

uitgeknipt. Vingers, potlood en bureaublad zijn echt. De tekening is 

van boven gefotografeerd.

WAT IS GETEKEND EN WAT NIET?
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  WE KNNEN ZINNN 

OK LZN ZONDR 
ALLE KLNKRS. HT IS 
NT RG OM SMS EEN 

LTTR TE MSSEN



INVULKUNDE
Hiernaast zie je vier grijze vierkantjes op 
de linker kubus en zeven vierkantjes, die 
net zo grijs zijn, op de rechter kubus (figuur 

3 ). Zonder de grijze vierkantjes aan te 
passen wordt (in figuur 4 ) de rest van de 
kubus getoond. Kijk eens wat er gebeurt 
met je perceptie. De vier blauwe vierkant-
jes aan de linkerkant zijn in werkelijkheid 
nog steeds grijs. De zeven gele vierkantjes 
aan de rechterkant zijn ook nog steeds grijs. 
Toch maken je hersenen er respectievelijk 
een blauw ( A ) en geel ( B ) vierkantje van. 
Ze vullen dat in op basis van wat ze in het 
verleden hebben geleerd.

Aan de hand van deze voorbeelden komt 
Lotto tot zijn kernpunt: je kunt de wereld 
om je heen niet zien zoals hij is. „Niemand 
is een objectieve beschouwer van de 
natuur. We worden niet gedefinieerd door 
onze centrale eigenschappen, door de stuk-

jes waarvan we zijn gemaakt. We worden 
gedefinieerd door onze omgeving en de 
interactie met die omgeving.” Lotto zegt dat 
het daarom belangrijk is inzicht te krijgen 
in je denken. „Dat wijst je de ‘ware weg’ uit 
de schijnbaar onontkoombare cyclus van 
gedachtevorming.” 

VOORONDERSTELLINGEN
Elk mens heeft onnoemelijk veel vooron-
derstellingen. Die kunnen zich zo vormen 
dat ze de blik vernauwen, maar ze kunnen 
er ook voor zorgen dat je met andere ogen 
of zelfs met een bredere blik naar de dingen 
gaat kijken. Op dat moment leveren ze je 
een voordeel op. Hoe maak je nu gebruik 
van je vooronderstellingen? Lotto helpt een 
handje. 
„Aan de ene kant mogen we van geluk spre-
ken dat het brein vooronderstellingen kan 
vormen. De meeste daarvan zijn zo onzicht-
baar als de lucht die we inademen. Telkens 
wanneer je een stap zet, veronderstel je 
dat de grond niet onder je wegzakt, dat je 
benen niet onder je vandaan schieten, dat 
je je been ver genoeg naar voren hebt gezet, 
dat je je gewicht voldoende hebt verplaatst 

om je een voorwaartse beweging te laten 
maken. Lopen is per slot van rekening een 
voortdurend vallen en opvangen van de 
val.” Vooronderstellingen maken het leven 
leefbaar. „Stel dat je zou moeten 
nadenken over hoe je moest 
lopen, hoe je moest ademhalen, 
over al die andere noodzakelijke 
en uiterst nuttige gedragingen die 
je gedachteloos uitoefent en die 
feilloos door je brein worden aan-
gestuurd… de kans is groot dat je 
je dan nooit zou bewegen.”
Volgens Lotto geldt voor het doen 
van waarnemingen hetzelfde. 
„Je brein maakt gebruik van je 
ervaringen om zo veel mogelijk 
vooronderstellingen te vergaren, 
in de hoop gemeenschappelijke 
principes te ontdekken die je 
breder kunt toepassen.” Als voor-
beeld noemt hij hoogte. „Vreemd 
genoeg beschikken we niet over 
een aangeboren angst voor hoog-
tes en een bewustzijn 
van de gevaren ervan. 
Uit recent onder-
zoek (…) is gebleken 
dat kleine kinderen 
afgronden weliswaar 

vermijden, maar dat er van een autonome 
angstreactie geen sprake is. We leren in de 
loop van onze ontwikkeling ontzag te heb-
ben voor hoogtes dankzij een reeks door 

      
 JE KUNT DE 

WERELD OM JE 
HEEN NIET ZIEN 

ZOALS HIJ IS 

3

4

A

A B

• WEET MEER :
Beau Lotto, Anders kijken, uitgeverij 
Hollands Diep, ISBN 789048825868, 

416 pagina’s, €24,99.

Beau Lotto richtte in 2001 het 
Lottolab op, een experimen-
teel kunst- en onderzoeksin-
stituut, om zijn bevindingen 
rond waarneming te testen. 
Hieruit volgden opmerkelijke 
resultaten die hij bundelde in 
zijn nieuwe boek Anders Kijken, 
dat onder andere als bron voor dit artikel 
is gebruikt. Het is een lezenswaardig boek, dui-
delijk geschreven ook, maar Lotto onderbouwt 
de werking van de hersenen wel vanuit zijn 
eigen vooronderstelling: evolutie heeft de mens 
gevormd zoals hij is. Zijn studieresultaten passen 

echter ook prima in een andere vooronder-
stelling: God heeft de mens zo gemaakt. Het 
is maar net hoe je het bekijkt. Laat dat nu 
precies het centrale thema van dit boek zijn.

BEVOOROORDEELD

32     WEET MAGAZINE  -  december 2017

B

Beau Lotto



december 2017  -  WEET MAGAZINE      33

ervaringen opgedane vooronderstellingen, 
gevoed door gebeurtenissen, zoals onze 
ouders die ons in paniek toeriepen bij de 
rand van die rots weg te gaan.” Zo maak 
je je vooronderstellingen eigen die aan je 
veiligheid bijdragen. Duizenden andere 
basale vooronderstellingen beïnvloeden je 
gedrag, en dat allemaal om je te behoe-
den voor fysiek gevaar en om je in sociaal 
opzicht van dienst te zijn.

OOGKLEP OF OPEN VIZIER?
In theorie leveren je 86 miljard hersen-
cellen een oneindig aantal gedachten en 
ideeën op. In de praktijk werkt dat natuur-
lijk niet. Het zou een grote chaos worden 
in je hoofd. Gelukkig geven je gedachten 

en gedrag uit het verleden (je vooronder-

stellingen en vooringenomenheden) een 
voorkeur aan voor de richting waarin je 
denkt. „We zijn continu bezig om binnen 
het kader van onze vooronderstellingen 
informatie te verwerken en van betekenis 
te voorzien om erop te kunnen reageren. 

Hierover heb je geen controle.” Als je dat 
herkent dan levert je dat voordelen op, on-
derstreept Lotto. „Mensen die niet weten 
of willen toegeven dat ze vooronderstel-
lingen hebben (…) leven met oogkleppen 
voor. Ze zien de valleien niet. Ze zien alleen 
hun eigen toppen, totdat het misgaat. Dan 
rest hen geen andere keus dan hun oude, 
foute vooronderstellingen los te laten en 
op zoek te gaan naar andere vooronder-
stellingen.” Mensen die dat niet kunnen, 
blijven binnen hun oude vooronderstel-
lingen rondstappen. Die zullen niets leren. 
Dat wil je toch niet?!

      
 WE WORDEN 

GEDEFINIEERD DOOR 
ONZE OMGEVING EN 

ONZE INTERACTIE 
DAARMEE 

• WEET MEER :
www.weet-magazine.nl/anderskijken

Om je een idee te geven van hoe vooron-
derstellingen je ruimte van mogelijkheden 
kunnen beperken bij een taak die een 
beroep doet op je creativiteit, legt Beau 
Lotto de volgende ‘leesoefening’ voor:

Kijk naar de volgende reeks van 15 letters en 
maak 5 woorden van telkens 3 willekeurige 
letters. Doe dit zo snel als je kunt. Niet te 
lang nadenken, gewoon doen.

of zelfs woorden kunnen verzinnen (dat 
zijn immers ook ‘woorden’?). Vermoedelijk 
heb je gekozen voor de weg van de minste 
weerstand. Je hebt binnen je ruimte van 
mogelijkheden direct talloze oplossingen 
aan de kant geschoven en uitgesloten.

HET WAAROM
Waarom kiest je brein vaak voor de weg 
van de minste weerstand? Lotto legt dat uit 
aan de hand van een nuttige metafoor: een 
drukbezet spoornetwerk. „De stations zijn 
je hersencellen, de sporen ertussen stellen 
de verbindingen tussen je hersencellen 
voor, en het treinverkeer is je hersenacti-
viteit. Voor de werking van je brein is een 
complex, samenhangend netwerk een pre 
en een noodzaak, maar het nadeel is dat 
het “duur” is in onderhoud: hoewel je brein 
slechts 2 procent van je lichaamsgewicht 
inneemt, gebruikt het tot wel 20 procent 
van je beschikbare energie.” Hier komt 
het belang van je vooronderstellingen om 
de hoek kijken: „Je vooronderstellingen 
vormen de spoorkaart van je brein. Je  
overerfde en proefondervindelijke erva-
ringen van welke waarnemingen nuttig 
voor je zijn, liggen ten grondslag aan het 
ontwerp van deze spoorkaart, aan welke 
routes wel en welke niet in het netwerk zijn 
opgenomen. Het is per slot van rekening 
voor geen enkele spoorbeheerder haalbaar 
om elk stationnetje vanuit elk ander stati-
on rechtstreeks bereikbaar te laten zijn.”

BEN JIJ SLIMMER DAN JE HERSENEN?

Doe nu hetzelfde, maar dan met deze 
reeks letters:

L M E B I R T O X D S U A N P
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Schrijf 5 woorden op die alleen de volgen-
de letters mogen bevatten: 

A B O D T X L S E M R U N P I

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

VERGELIJKING 
Vergelijk beide rijtjes eens. Ze zijn niet 
hetzelfde, of wel? Over het algemeen 
vormen mensen andere woorden uit de 
eerste reeks letters dan uit de tweede 
reeks. Meestal zijn beide rijtjes totaal 
verschillend en komt er geen enkel 
woord overeen. 
Kijk nu nog eens goed naar de twee 
letterreeksen: ze bevatten precies 
dezelfde letters, alleen de volgorde is 
anders! Dat was je waarschijnlijk nog 
niet opgevallen. Je vooronderstellingen 
hebben je gedachten dus een bepaalde 
kant op geleid. Je hebt gedaan alsof 
de tweede reeks een nieuwe was. Dat 
verklaart de verschillende woordrijen 
die je eruit hebt gehaald.

HET HOE
Het verschil tussen beide rijtjes is te 
verklaren. Je brein ‘ziet’ eerder een 
verbinding tussen letters die naast of 
vlak bij elkaar staan dan tussen letters 
die verder uit elkaar staan. Dat is een 
voorkeur die je brein heeft ontwikkeld 
toen je leerde lezen. Voor de meeste 
Europeanen geldt dat ze toen ook ge-
leerd hebben om van links naar rechts 
te lezen. En bij ‘een woord’ denk je 
algauw aan een betekeniswoord. Heb 
je in je rijtjes alleen maar Nederlandse 
woorden gevormd? Je had ook woor-
den uit een andere taal kunnen vormen 

DOE  NU DE TEST!
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BUITENBIJBELS
TEKST • NICO STEEN

De auteur van het evangelie van Mattheüs is 
anoniem: de tekst zelf maakt niet duidelijk wie 
hij is. Toch wordt Mattheüs rond 100 n.Chr. 
reeds als schrijver genoemd door kerkvader 
Papias. Papias schrijft dat hij zijn informatie 
van de leerlingen van de apostelen kreeg. 
Dat is maar een kort lijntje naar de mensen 
die Jezus van dichtbij meemaakten. Latere 
kerkvaders bevestigen wat Papias schreef. Er 
is geen reden om aan te nemen dat de kerkva-
ders dit auteurschap hebben verzonnen, want 
dan hadden ze wel een belangrijkere leerling 
van Jezus gekozen. Dan zouden ze het evan-
gelie bijvoorbeeld eerder aan Petrus hebben 
toegeschreven. 

Mattheüs was in vergelijking met de anderen 
een vrij onbekende discipel, die na Handelin-
gen 1 vers 13 zelfs uit de Bijbelse geschiedenis 
verdwijnt. Hij was van geboorte een Jood en 
van beroep een tollenaar, totdat Christus hem 
riep. Toen heeft hij alles verlaten om Hem te 
volgen. 

MONDELINGE OVERLEVERING
In het evangelie van Mattheüs kom je veel 
onderwijs van Jezus tegen. Hoe kon Mattheüs 
de vele uitspraken die Jezus deed onthouden 
om ze later op te schrijven? Dat gebeurde op 
verschillende manieren: 
• Ten eerste sprak Jezus veel door gelijkenis-

sen; aansprekende verhalen, die vaak uit 
het alledaagse leven kwamen. Die kon je 
makkelijk onthouden. Dat geldt ook voor 
bepaalde vergelijkingen, zoals die over een 

splinter en een balk in het oog als metafoor 
voor elkaar beoordelen (Mattheüs 7:1-5).

• Ook het gebruiken van bepaalde geheu-
gensteuntjes was een manier om het on-

derwijs van Jezus te onthouden. Verschil-
lende onderzoekers hebben geschat dat 
een groot deel van het onderwijs van Jezus 
de stijlfiguur parallelismus membrorum 
bevat: meerdere zinnen met een vergelijk-
bare opbouw. Een voorbeeld dat in het Ne-
derlands vertaald nog steeds duidelijk is, 
vind je in Mattheüs 7 vers 7: ‘Bidt, en u zal 
gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; 
klopt, en u zal opengedaan worden.’ 

• Ook andere technieken die het onthou-
den makkelijker maken, vind je in het 
onderwijs van Jezus terug: assonantie, 
alliteratie, woordspelingen, ritme en rijm. 
Dit wordt herkenbaar als je de oorspron-
kelijke Aramese tekst reconstrueert uit 
het Grieks. Zo vraagt Jezus in Mattheüs 
11:7 of de mensen naar een ‘riet, door de 
wind bewogen’ gingen kijken toen ze naar 
Johannes de Doper gingen. Het woord 
voor ‘riet’ (qanèh) is een woordspeling op 
het Aramese woord voor ‘zeloot’ (qana). 
Als Mattheüs het onderwijs van Jezus zelf 
verzonnen had, verwacht je niet dergelijke 

      
HOE KON 

MATTHEÜS AL 
JEZUS’ UITSPRAKEN 

ONTHOUDEN? 

IN HET EVANGELIE ZELF STAAT HET NIET…

Bijschrift

WIE SCHREEF  
Mattheüs?

Misschien lees je al je hele leven uit het evangelie van Mattheüs en heb 
je de inhoud altijd voetstoots voor waar aangenomen. Dat zegt niet 
iedereen je na. Op internet hoef je niet lang te zoeken naar beweringen 
dat Mattheüs niet meer is dan een in elkaar gedraaide mythe. Hoe 
weet je zeker wie dit evangelie heeft geschreven? Heeft de schrijver het 
onderwijs van Jezus misschien niet gewoon zelf verzonnen?
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kenmerken van mondelinge overlevering 
aan te treffen. 

OP DE VLUCHT
Ook buiten-bijbelse bronnen bevestigen de 
betrouwbaarheid van Mattheüs’ evangelie. 
Denk bijvoorbeeld aan de geschiedschrijving 
van de bekende Joodse historicus Flavius 
Josephus.
In Mattheüs 2 staat dat Jozef, Maria en Jezus 
weer terugkeerden uit Egypte toen zij hoorden 
dat Herodes gestorven was. Toen Jozef 
hoorde dat Archelaüs (een zoon van Herodes) 
koning was geworden over Judea, durfde hij 
niet meer daarheen te gaan. Daarom wijzigde 
hij zijn plannen en gingen zij naar Nazareth, 
in Galilea. Dit lijkt vreemd, omdat je meestal 
al van tevoren kunt weten wie een koning 
zal opvolgen. Waarom wist Jozef dat niet en 
waarom was hij bang voor Archelaüs? Flavius 
Josephus verklaart het ‘vreemde’ gedrag van 
Jozef: Herodes wees pas kort voor zijn dood 
Archelaüs als opvolger aan en ook na zijn 

dood is de verdeling 
van het land nog gewijzigd. 

Logisch dat Jozef niet wist wie na Herodes 
de touwtjes in handen kreeg. Ook vermeldt 
Josephus dat Archelaüs aan het begin van 
zijn regering drieduizendend Joodse pelgrims 
doodde die naar het Pesachfeest waren 

gekomen. Jozef kon hieruit opmaken dat Ar-
chelaüs niet veel beter was dan zijn vader en 
dat hij dus beter in Nazareth kon gaan wonen; 
daar was Archelaüs niet de baas, maar diens 
broer Herodes Antipas. Josephus en Mattheüs 
vullen elkaars verslag hier dus goed aan.

GEKOPIEERD?
Vaak wordt gewezen op de overeenkomsten 
tussen Mattheüs, Lukas en Markus. Mattheüs 
zou ruim 90% van Markus’ evangelie hebben 
gekopieerd. Als de schrijver van het evangelie 
van Mattheüs echt een ooggetuige van Jezus 
was, waarom kopieerde hij dan gedeelten van 
Markus, die geen ooggetuige was? 
Het antwoord kun je vinden in wat de vroege 
kerkvaders vermeldden. Zij zeiden dat Petrus 
de bron van Markus was. Omdat Petrus een 
van de belangrijkste discipelen was, zal Mat-
theüs diens overlevering gerespecteerd heb-
ben en daarom veelvuldig hebben gebruikt.

GEEN MYTHE
De traditie rondom het auteurschap is goed en 
oud genoeg om aan te nemen dat Mattheüs 
de auteur van het evangelie is. Er zijn veel 
aanwijzingen dat het evangelie van Matthe-
us betrouwbaar is. De theorie dat Mattheüs 
een mythisch verslag is, is niet meer dan een 
internetmythe.

      
 MATTHEÜS 

ZOU RUIM 90% 
VAN MARKUS’ 

EVANGELIE HEBBEN 
GEKOPIEERD 

HET GOEDE 
NIEUWS
Over de betrouwbaarheid 

van de evangeliën

Serie: 



Bijschrift
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BIOLOGIE
TEKST • KLAAS ROOS

KRAAIENPROEVEN
Wetenschappers voeren geregeld 
experimenten uit om te zien hoe slim 
vogels zijn. Kraaien zijn daar uiterma-
te geschikt voor: op het gebied van 
kennis en inzicht laten ze alle andere 
vogels ver achter zich. Kraaien lijken 
een bepaald begrip te hebben van na-
tuurkundige principes. Een voorbeeld 
is het concept van waterverplaatsing. 

In een experiment werden wipsnavel-
kraaien geconfronteerd met smalle 
cilindertjes met water. Op het water 
dreef een kurkje met wat lekkers erop. 
Het waterpeil was zó laag dat de kraaien 
net niet bij het eten konden wanneer ze 
hun snavel in het cilindertje staken. Als 
oplossing pakten de kraaien steentjes, en 
gooiden die in het cilindertje. Daardoor 

steeg het waterpeil, en konden ze het 
hapje alsnog bemachtigen. 

Bij een volgend experiment kre-
gen de kraaien geen steen-

tjes, maar moesten ze 
kiezen uit objecten 

die zinken en objecten die drijven. Deze 
objecten hadden wel dezelfde vorm en 
kleur. Bijna altijd kozen de kraaien voor 
de objecten die zonken, en deden die 
keurig in het cilindertje, zodat het hapje 
omhoogkwam. 
Dit principe van waterverplaatsing 
begrijpen kinderen pas rond de leeftijd 
van 5 tot 7 jaar! Het gaat hier dus om 
een opvallende mentale prestatie van de 
wipsnavelkraai.  
Het is in zulke gevallen wel raadzaam om 
op te passen voor ‘antropomorfisme’: 
het toekennen van menselijke eigen-
schappen aan dieren. Het is namelijk ook 
mogelijk dat de wipsnavelkraai er na een 
proces van uitproberen al eerder achter 
was gekomen welke voorwerpen voor 
een stijgend waterpeil zorgen, en welke 
niet. In dat geval is het een zaak van het 
geheugen in plaats van een besef van 
natuurkundige principes.

• WEET MEER :
www.weet-magazine.nl/slim1

Sommige dieren zijn slimmer dan 
andere. Dat zie je mooi terug in het 
vogelrijk. Een greep uit de trukendoos 
van een paar slimme vogels. 

SLIMME VOGELS
EEN GREEP UIT DE TRUKENDOOS 

VAN VLIEGENDE GENIEËN
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HENGELEN  
NAAR LARVEN

Wist je dat vogels werktuigen kunnen 
maken? De wipsnavelkraai is daar bijzon-
der bedreven in. Deze kraai is een van de 
slimste vogelsoorten op aarde, en leeft op 
Nieuw-Caledonië, een eilandengroep ten 
oosten van Australië. 

De wipsnavelkraai lijkt veel op de gewone 
kraaien die in Nederland voorkomen. Deze 
vogel weet hoe hij speertjes moet maken. 
Eerst zoekt hij een geschikte tak, en daarna 
knipt hij met zijn snavel alle zijtakjes en 
bladresten weg. Hij gebruikt dit gereedschap 
om larven uit hun holletjes te peuteren.
De wipsnavelkraai maakt niet alleen rechte 
speertjes: hij maakt als enige diersoort ter 
wereld ook stokjes met een haakje aan het 
eind. Zelfs mensapen, die toch vrij pienter 
zijn, hebben die vaardigheid niet onder de 
knie. Dit gedrag zit deels in de genen van de 
wipsnavelkraai: jonge kraaien die zonder 
ouders opgroeien, maken ook simpele stok-
werktuigen. Ze leren echter alleen werktui-
gen met haken te maken als ze onderwijs van 
volwassen kraaien krijgen.

• WEET MEER :
www.weet-magazine.nl/slim2
www.weet-magazine.nl/slim3

Hier zie je hoe de kraai met 
zijn poot het stokje vast-
houdt, en met zijn snavel het 
eind van het stokje ombuigt.

NOTENKRAKER
Van meeuwen is bekend dat ze oesters 
van grote hoogte op stenen laten vallen 
om ze open te krijgen, maar een kraai in 
een inmiddels beroemd filmpje 
(www.weet-magazine.nl/slim4) tilt deze 
techniek naar een hoger niveau. Het dier 
laat een harde noot op een zebrapad 
vallen terwijl het voetgangerslicht op 
rood staat. 

De passerende auto’s rijden over de noot 
heen en splijten hem open met hun ban-
den, waardoor de kraai hem zelf niet hoeft 
te kraken. Vervolgens wacht de kraai rustig 
tot het voetgangerslicht op groen staat. De 
auto’s stoppen, en hij kan veilig zijn buit 
bemachtigen. 

Ook gieren kunnen slim gebruikmaken 
van omgevingsfactoren om aan voed-
sel te komen. Zo werden er tijdens de 
Zimbabwaanse onafhankelijkheidsoorlog 
(1964-1979) gieren waargenomen die bij 
een mijnenveld op hun post stonden. Als 
een gazelle of een ander dier zich op het 
gevaarlijke stuk grond waagde en door een 
mijn werd opgeblazen, hadden de gieren 
een kant-en-klaarmaaltijd. 

SLIMME VOGELS
EEN GREEP UIT DE TRUKENDOOS 

VAN VLIEGENDE GENIEËN
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VOEDSELVERSTOPPERTJE
Een vogelsoort die aardig bij de pinken is, is 
de struikgaai. Struikgaaien zijn vogels die op 
verschillende locaties voorraden met eikels 
aanleggen, die ze bewaren voor in de winter. 

De informatie over de verstopplek van het 
voedsel houden ze zoveel mogelijk verborgen, 

omdat het nogal eens voorkomt dat andere 
struikgaaien hun voedsel opgraven en 

inpikken. Daarom misleidt een struikgaai 
zijn soortgenoten af en toe. Dat doet hij 

als volgt: als de struikgaai wat voedsel 
heeft gevonden, begraaft hij het, en 

gaat vervolgens op een andere plek 
in de aarde wroeten, in het zicht 

van zijn soortgenoten, om 
ze op een dwaalspoor te 

brengen. Deze vogel 
heeft ook goed 

door of an-

dere vogels hem zien of horen. Als soortgenoten 
hem wel kunnen horen, maar niet zien, verstopt 
hij het voedsel in een ondergrond die weinig 
geluid maakt, zoals zand in plaats van steentjes. 

Er zijn nog tal van voorbeelden te noemen die de 
genialiteit van vogels illustreren. Van trekvo-
gels die de rotatie van de sterrenhemel om de 
Poolster uit hun hoofd leren, en daar hun route 
richting het zuiden uit afleiden, tot de kleine 
kolibrie die bij het zoeken naar nectar in een 
veld vol bloemen precies weet welke bloem hij 
bezocht heeft en welke niet. De wetenschap heeft 
nog een lange reis voor de boeg om de genialiteit 
van vogels te doorgronden. Ondanks jaren van 
onderzoek is de kennis over vogels nog maar 
beperkt. En hoe meer die kennis toeneemt, hoe 
meer je moet instemmen met de psalmdichter: 
‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze 
alle met wijsheid gemaakt.’

ZINDERENDE ZANGERS
Vroeger dacht men dat vogel-
zang instinctief was en niet 
aangeleerd: de vogels worden 
er simpelweg mee geboren. 
Net zoals honden vanzelf leren 
blaffen en eenden vanzelf leren 
kwaken, zo leren zangvogels 
vanzelf zingen. Ieder vogeltje 
zingt immers zoals het gebekt 
is? Maar niets is minder waar. 

Net als mensen er jaren over doen 
om te leren praten, zo doorgaan 
zangvogels een lang leerproces 
waarin ze van oudere vogels de 
wijsjes meekrijgen. De melodieën 
die een merel ten gehore brengt, 
zijn dus niet aangeboren maar 
aangeleerd. Wanneer zangvogels 
opgroeien zonder de zang van 

volwassen vogels te horen, zingen 
ze slechts een hele eenvoudige 
versie van hun lied. 
Sommige soorten zijn enorm 
bedreven in het leren van liedjes. 
De spotlijster kan bijvoorbeeld 
honderden liedjes leren geduren-
de zijn leven. Veel daarvan zijn 
imitaties van andere vogelsoor-
ten. 
Doordat vogels van dezelfde soort 
ver van elkaar verspreid kunnen 
leven, ontstaan er ook allerlei 
verschillen tussen de zang van 
groepen vogels. Die groepen heb-
ben als het ware verschillende ‘di-
alecten’. Een geoefend luisteraar 
zou in theorie aan het gezang van 
merels kunnen horen in welk deel 
van het land hij zich bevindt. 



Fossielen, versteende overblijfselen van 
organismen, worden vaak aangehaald 
als ‘bewijs’ voor evolutie. Ze zouden: 
1) lang geleden zijn gevormd, en  
2) een volgorde laten zien van simpele 
in de onderste (oudste) aardlagen naar 
complexe levensvormen in de hogere 
(jongere) aardlagen.

Het is frappant dat in de laatste tien tot 
vijftien jaar regelmatig DNA, eiwit-
ten en niet-gefossiliseerd weefsel in 
dinosaurusfossielen zijn aangetroffen. 
De wetenschap staat voor een raadsel, 
want men achtte het onmogelijk dat 
dergelijke moleculen en weefsels tien-
tallen miljoenen jaren de tand des tijds 

kunnen doorstaan. 
Voor mijn onderzoek moet ik weefsels 
en eiwitten bij -80 °C opslaan om later 
nog wat zinvols over de eiwitten in 
spierweefsel te kunnen zeggen; zo snel 
vergaan deze structuren! De vraag rijst 
dus of die fossielen echt wel tientallen 
miljoenen jaren oud zijn.

Men veronderstelt dat aardlagen in het 
algemeen langzaam zijn afgezet. Geba-
seerd op dit principe zijn de aardlagen 
gedateerd, lang voor de komst van 
radiometrische dateringsmethoden. 
Het wekt wellicht verbazing dat de 
radiometrische leeftijden zijn afgesteld 
aan de hand van de leeftijd die men al 
eerder had bepaald met gidsfossielen 
(fossielen die maar in één aardlaag 
voorkomen) en de veronderstelde 
afzettingssnelheid. Hier rijst een pro-
bleem, want fossielen die door meerde-
re aardlagen heen steken (polystraat) 
en recente rampen laten zien dat dikke 
aardlagen snel kunnen worden afgezet: 

in dagen in plaats van miljoenen 
jaren! Fossilisatie moet plaatsvinden 
voordat het weefsel is weggerot en 
kan dus alleen optreden tijdens snelle 
sedimentatie. Een dergelijke snelle 
sedimentatie verklaart ook fossielen 
van bijvoorbeeld een vis die bezig is een 
andere vis te verorberen. Ook hier rijst 
de vraag of fossielen echt wel miljoenen 
jaren oud zijn. 

Het komt regelmatig voor dat de volg-
orde van de fossielen in de aardlagen 
tegengesteld is aan de veronderstelde 
evolutie. Zo zijn er vogelfossielen 
gevonden in lagen die ouder zijn dan de 
lagen waarin de ‘oervogel’ Archaeopte-
ryx is gevonden, en treft men fossielen 
van tetrapoden (vierpotige landdieren 
en amfibieën) in oudere aardlagen aan 
dan hun veronderstelde voorouders.

Ten slotte blijkt dat fossiele overgangs-
vormen systematisch ontbreken. Dar-
win lag er al wakker van, en ondanks 
meer dan 150 jaar fossielen verzamelen 
blijven de missing links precies dat: 
missing links! 

Zijn dit, en de beperkte variatie die met 
telen en fokken bereikt kan worden, 
niet voldoende aanwijzingen voor een 
scheppingsmodel in plaats van een 
evolutiemodel?

 

COLUMN
TEKST • HANS DEGENS

IN WEERWIL 
VAN DE  
FOSSIELEN

      
 DARWIN LAG AL 

WAKKER VAN ONT-
BREKENDE OVER-
GANGSVORMEN

december 2017  -  WEET MAGAZINE      39

ALARMSYSTEEM
De Amerikaanse matkop, een soort 
mees, maakt met zijn zang aan soort-
genoten duidelijk waar eten te vinden 
is en of er roofdieren in de buurt zijn. 
Ze kunnen zelfs door kleine variaties 
in hun roep duidelijk maken waar het 
gevaar vandaan komt (uit de lucht of 
over land), en hoe groot het roofdier 
ongeveer is. Andere diersoorten die in 
de buurt zijn, profiteren mee van het 
gedrag van deze vogel ‘op de uitkijk’, 
en houden zich ook aan zijn waar-
schuwingen. 

Dit artikel is gebaseerd op het boek 
‘De genialiteit van vogels’ van Jennifer 

Ackerman, uitgeverij Prometheus, ISBN 
9789044632552.

Hans Degens heeft biologie gestu-
deerd aan de Wageningen Univer-
siteit en is gepromoveerd aan de 
Radboud Universiteit op onderzoek 
naar de aanpassing van de spier aan 
training. Als bioloog is hij geïnte-
resseerd in de vraag of alle huidige 
levensvormen hun oorsprong vinden 
in schepping of evolutie.



EVEN OM HET 
HOEKJE KIJKEN
DE FASCINERENDE TOEPASSINGEN
VAN FEMTOFOTOGRAFIE

NATUURKUNDE
TEKST • KEES VISSER
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Stel je voor dat je de muren 
kunt veranderen in spiegels. Via 
die spiegels zie je dan precies wat er 
achter je, naast je of om de hoek gebeurt. Dat 
is mogelijk met een zogeheten streak camera; via 
witte muren kun je er  ‒ met de nodige rekenkracht ‒ mee 
om een hoekje kijken. Wetenschappers zijn er al best ver mee. 
Blik mee in de wereld van de femtofotografie.



Een doelpunt. Een druppel die in een plas 
valt. Een versplinterend glas. Een explosieve 
chemische reactie… Sommige processen 
verlopen gewoon te snel om goed te kun-
nen volgen wat er gebeurt. Het vertraagd 
terugkijken van een video-opname, zoals 
bij doelpunten vaak gebeurt, kan in zulke 
gevallen soms verrassende dingen tonen. 

ONOOGLIJK KLEIN  
Er zijn door de eeuwen heen allerlei tech-
nieken ontwikkeld die ervoor zorgen dat je 
verder kunt kijken dan je ogen van nature 
kunnen. De microscoop is er voor de waar-
neming van het onooglijk kleine. Verrekij-
kers en telescopen helpen bij het zien van 
zeer verre objecten. En dingen die te snel 
gaan voor het oog, kunnen fotografisch 
worden vastgelegd.

APPELEXPLOSIE
Iemand die gefascineerd was door razend-
snelle fotografie, was Harold (‘Doc’) Edger-
ton. In het midden van de twintigste eeuw 
was deze Edgerton wetenschapper aan het 
wereldberoemde Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) in de Verenigde Staten. 
Hij maakte wereldwijd furore met zijn foto’s 
van processen die te snel gaan voor het 
oog. In 1964 legde hij op een foto vast hoe 
een kogel een appel doorboort (foto 1  ). 
Met een speciale flitser, die een belichtings-

tijd had van een microsecon-
de (een miljoenste seconde), 
wist hij het projectiel – en de 
verwoestende uitwerking op 
de appel – op de gevoelige plaat te 
vangen. „Dit is hoe je appelmoes maakt,” 
luidde zijn nuchtere commentaar, gericht 
aan zijn studenten.

FEMTO- 
FOTOGRAFIE
Inmiddels is de techniek 
ruim vijftig jaar verder. 
Het tijdskader waarin 
een foto genomen kan 
worden, is opgeschoven 
van microseconden 
naar picoseconden: 
een miljoenste van een 
miljoenste (zie kader).

Op hetzelfde MIT als waar 
Edgerton werkte staat nu 

Ramesh Raskar aan het 
hoofd van de onderzoeks-

groep naar cameratechnieken. 
Met zijn onderzoek treedt hij in 

de voetsporen van ‘Doc’ Edgerton. Met 
zogeheten transient image cameras, ook 
wel streak cameras genoemd, kan een 
filmresolutie van meer dan een half biljoen 
frames per seconde worden behaald! Ieder 
frame duurt slechts 1,7 picoseconde. Met 
deze waanzinnig kleine intervallen kun je 
niet alleen kogels, maar zelfs lichtstralen 
in hun gang ‘betrappen’. Door die frames in 
slow motion af te spelen, kun je op spec-
taculaire wijze zien hoe het licht zijn weg 
aflegt. Raskar heeft hier fascinerende foto’s 
en video’s van gepubliceerd (foto 2  ).
Het werken met zulke hele korte be-

1 2 
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Het beroemde appelschot van Edgerton.

Met femtofotografie kun je een lichtpuls van 1 
millimeter door een met water gevulde colafles 
volgen. 

      
MET DEZE 

WAANZINNIG KLEINE 
INTERVALLEN KUN JE 
ZELFS LICHTSTRALEN 

IN HUN GANG 
‘BETRAPPEN’ 

  Ramesh  
      Raskar

KLEIN, KLEINER, KLEINST
milli (m)  10-3  0,001 (een duizendste)
micro (μ)  10-6  0,000001 (een miljoenste)
nano (n)  10-9  0,000000001 (een miljardste)
pico (p)  10-12  0,000000000001 (een biljoenste)
femto (f)  10-15  0,000000000000001 (een biljardste)
atto (a)  10-18  0,000000000000000001 (een triljoenste)
zepto (z)  10-21  0,000000000000000000001 (een triljardste)
yocto (y)  10-24  0,000000000000000000000001 (een quadriljoenste)
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Hoe werkt femtofotografie? Het 
benodigde instrumentarium bestaat 
uit een laser die ultrakorte lichtpuls-
jes afvuurt en een streak camera met 
een hoge tijdsresolutie. Verder moet 
er ook een egaal vlak beschikbaar 
zijn dat uitzicht biedt op de te be-
kijken ruimte. Een soort spiegel, die 
niet spiegelt, maar gewoon wit is.

A  De laser werkt als een flitser, 
en vuurt per seconde miljoenen felle 
lichtpulsjes (zie rode pijltjes) af die elk 
50 femtoseconden duren. Een femto-
seconde is duizend keer korter dan een 
picoseconde, dus een miljardste van een 
miljoenste seconde. De laserpulsjes zijn 
slechts 0,02 millimeter lang; dat is de 
afstand die het licht in 50 femtosecon-
den aflegt.

De laserpuls valt op het daarvoor be-
doelde vlak B , bijvoorbeeld een deur 
of een muur, en daar wordt het licht 
verstrooid. Het verstrooide licht vervolgt 
zijn weg in allerlei richtingen, en komt 
vroeg of laat weer ergens tegenaan, 
bijvoorbeeld tegen de modelpop C  die 
achter de muur is verborgen. Daar wordt 
het licht opnieuw verstrooid. Een zeer 

klein deel van dit licht zal terugkaatsen 
naar het eerste vlak  B , en daar vindt 
opnieuw verstrooiing plaats. Een fractie 
daarvan zal uiteindelijk terechtkomen 
op de camera  D , die klaarstaat om het 
licht te registreren.

Die zogeheten streak camera  D  is een 
bijzonder soort videocamera. Zodra 
het toestel een triggersignaal ontvangt 
van de laser, begint het te ‘filmen’, lang 
genoeg om alle verstrooide reflecties 
van het uitgezonden femtopulsje op te 
vangen. Hoe langer de afstand is die 
het licht afgelegd heeft, hoe later het 
binnenkomt op de camera. Zo ontstaat 
er een patroon van lichtinval door de 
tijd. Daarmee krijg je een bepaalde 
hoeveelheid informatie, waaruit je kunt 
afleiden op welke afstanden van het 
vlak zich iets bevindt. Maar de precieze 

hoek en de vorm ontbreken nog. 

Door de laserpuls steeds op 
een andere plaats in het 

vlak te richten, en door 
gebruik te maken van 
een tweedimensionale 
streak camera, verkrijg 
je een vijfdimensionale 
gegevensreeks. Die is 
opgebouwd uit vier ruim-

tedimensies (de camera is tweedimensi-
onaal, het vlak waar de laser op schijnt 
ook) en de tijdsdimensie van de streak 
camera.
Met behulp van complexe wiskundige 
algoritmes is het mogelijk om uit deze 
vijfdimensionale databrij de vormen te 
reconstrueren van objecten die zich in 
het pad van het verstrooide licht bevin-
den. Dat is dus zelfs het geval als deze 
vormen zich buiten het zichtveld van de 
camera bevinden.

A 

B

C

D

Het echte beeld: 
een modelpop.

HET PROCES VAN ‘OM EEN HOEKJE KIJKEN’

lichtingstijden, ook wel femtofotografie 
genoemd, brengt de nodige uitdagingen 
met zich mee. Niet alleen is een geavan-
ceerde streak camera nodig, ook moet de 
opname miljoenen malen herhaald worden 

om voldoende lichtopbrengst te verkrijgen. 
Het gefilmde moet een herhaalbaar proces 
zijn, waar de uiteindelijke opname een 
gemiddelde van is. Bovendien, als je iets 
wilt volgen (bijvoorbeeld een lichtpuls) dan 

      
JE KUNT VIA EEN 

GEWONE MUUR OF 
DEUR OM DE HOEK 

KIJKEN! 
 

Het geconstrueerde 
3D-beeld. De 
nauwkeurigheid 
van de weergave 
is ongeveer 0,5 
centimeter.
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zal de camera moeten meebewegen. Met 
intelligente synchronisatie en technieken 
moet dan achteraf van al die beelden een 
vloeiend geheel gemaakt worden. Dat is 
een bijzonder intensief klusje.

WAT ZIT  
ERACHTER?
Deze transient image-techniek heeft meer 
te bieden dan alleen maar spectaculaire 
slow motion filmpjes. Volgens Raskar kun 
je met deze techniek alle muren in spiegels 
veranderen. Je kunt dus via een gewone 
muur of deur om de hoek kijken! Het is 
ongelofelijk, maar waar. 

LEVENSREDDEND
‘Om een hoekje kijken’ kan heel nuttig 
zijn. Je kunt er zelfs levens mee redden. 
Raskar: „Wat dacht je van reddingswerkers 
die mensen kunnen lokaliseren in een 
brandend gebouw (afbeelding 1)? Of dat de 
arts bij een inwendig darmonderzoek kan 
kijken op plekjes waar de endoscoop niet 
bij kan (afbeelding 2)?” En wat te denken 
van auto’s waarin je het verkeer op een on-
overzichtelijk kruispunt toch al van tevoren 
ziet aankomen (afbeelding 3)? Ook voor de 
zelfrijdende auto kan zo’n corner cam een 
welkome aanvulling zijn op het bestaande 
palet aan camera’s en sensoren.

EERSTE STAPJES
Voorlopig is het nog lang niet zover. Femto-
fotografie is afhankelijk van geavanceerde 

apparatuur en extreme rekenkracht. Er valt 
nog heel veel te ontwikkelen en te verbete-
ren voordat deze techniek voor algemene 
toepassingen kan worden gebruikt; zeker 

als ernaar gestreefd wordt om ook bewe-
ging en kleur tot in detail waar te nemen.
Maar stel je voor dat het zover komt; dat 
de techniek zó is verbeterd dat het in een 

gewone fotocamera, of zelfs in een mobiele 
telefoon, kan worden geïntegreerd. Dan 
zal er een nieuwe dimensie aan je blikveld 
worden toegevoegd. Je kunt dan altijd en 
overal zien welke verrassingen er uit de 
hoek (dreigen te) komen. 
Dat zal ongetwijfeld ook de nodige bezwa-
ren oproepen. Misschien zal er een tijd 
komen dat het nodig is om alle examenlo-
kalen zwart te verven om ‘femtospieken’ te 
bemoeilijken. 

      
KRIJGEN 

EXAMENLOKALEN 
VOORTAAN ZWARTE 

MUREN OM 
‘FEMTOSPIEKEN’ TE 

VOORKOMEN?
 

Er zijn verschillende toepassin-
gen denkbaar voor een camera 
die om het hoekje kan kijken.

• WEET MEER :
www.weet-magazine.nl/femto1 
www.weet-magazine.nl/femto2 
www.weet-magazine.nl/femto3

RADAR 
Ook radar werkt door de detectie van 
echo’s van uitgezonden pulsen. De 
weerkaatsing van uitgezonden radiogolf-
pulsen wordt opgevangen en aan de hand 
van de tijdsvertraging wordt berekend op wel-
ke afstand een terugkaatsend voorwerp zich bevindt. 
Het verschil met femtofotografie is dat met radar alleen het directe zichtveld 
in beeld wordt gebracht, zoals met licht normaal gesproken ook het geval is. 

2 

1 3
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De kans op ontslag of arbeidsongeschiktheid is statistisch niet zo groot. 
En dan nog, de werkgelegenheid is weer veel zonniger. Zeker voor 
jongere werknemers en zelfstandigen lijkt er geen vuiltje aan de lucht.

Toch is het belangrijk om RMU-lid te worden. Dan heeft u - in geval van
ontslag, reorganisatie of conflict - recht op juridische hulp. En heeft u zelf
geen problemen? Dan helpen wij, mede namens u, andere RMU-leden!

RMU ZORGT

voor
oplossingen

Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX  Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu | I www.rmu.nu Word lid op www.rmu.nu

BEDOLVEN KARKASSEN

IS GENESIS  
GESCHIEDENIS?

NIEUWE WEET-DVD 

BRENGT JE  
BIJ KENNIS

BESTEL DE NIEUWE DVD NU VIA 
WWW.WEET-MAGAZINE.NL/GENESIS

BEKIJK DE TRAILER OP WWW.WEET-MAGAZINE.NL/GENESISTRAILER

BESTEL  

DE DVD NU!

€ 12,95



TEKST • RON NELLER
PALEONTOLOGIE

Drie jaar geleden vond er in Australië 
een onderzoek plaats dat belangrijke 
gevolgen heeft voor de manier waarop er 
tegen fossielvorming aan wordt gekeken. 
De onderzoekers wilden beter begrijpen 
welke processen een skelet ondergaat 
nadat het vlees is weggerot. Die hebben 
invloed op zaken als hoeveel er van het 
skelet overblijft, en in hoeverre het skelet 
gearticuleerd blijft. ‘Articuleren’ betekent 
dat de botten, ten opzichte van elkaar, op 
dezelfde plek zitten als in het levende dier. 
Zo spreekt men van een deels ‘gedisar-
ticuleerd’ skelet als bijvoorbeeld 
de bovenkant van het lange 
dijbeenbot (femur) een 
eindje van het heupbot 
vandaan wordt 
gevonden. 

Een fossiel skelet waarvan de beenderen 
verspreid liggen, is in die zin volledig 
gedisarticuleerd.

DODE JONKIES
De Australiërs gebruikten voor hun onder-
zoek krokodillen, omdat daar wereldwijd 

fossielen van worden gevonden. Meestal 
zijn die skeletten prachtig compleet en 
goed gearticuleerd. Voor het experiment 
werden acht dode Australische zoutwa-
terkrokodillen (Crocodylus porosis) in 

zoetwatertanks geplaatst. Dit zijn de 

grootste nog niet uitgestorven reptielen 
ter wereld. Ze kunnen enorm lang worden. 
Voor dit onderzoek gebruikte men echter 
jonkies.

Om te bekijken welke invloed de snelheid 
en het moment van begraving op het 
ontbindingsproces hebben, werden de 
karkassen op drie verschillende manieren 
behandeld:

 1  Twee karkassen werden onmiddellijk 
begraven onder 20 centimeter fijn 
zand. Zo simuleerden de onderzoekers 
een snelle afdekking.

 2  Drie karkassen mochten vrijelijk ont-
binden en ronddrijven totdat ze weken 
later naar de bodem zonken. Toen 
werden ze bedekt met 20 centimeter 
fijn zand; een vertraagde bedekking.

 3  Drie karkassen werden helemaal niet 
begraven.

      
WE BEGRIJPEN 
STEEDS BETER 

WAT ER MET EEN 
KARKAS GEBEURT

HOE EXPERIMENTEN MET DODE 
KROKODILLEN DE BIJBEL BEVESTIGEN
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Opvallend vaak liggen de botten van gefossiliseerde dieren precies 
zo bij elkaar als toen ze nog leefden. Hoe dat kan? Onderzoek naar 

krokodillenkarkassen geeft op die vraag een antwoord.

BEDOLVEN KARKASSEN
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WAT GEBEURDE ER?
Alle krokodillen die behandeling  2  en  

3  ondergingen (zie tekeningen rechts) 
zwollen binnen drie tot vijf dagen op en 
begonnen te drijven. Gemiddeld bleven ze 
32 dagen dobberen. Dit geeft een idee van 
hoe snel een karkas na het sterven moet 
worden begraven om enigszins bewaard te 
kunnen blijven. 
Na afloop van het experiment gold voor 
de krokodillen van behandeling  2  en 3  
dat ‘het grootste deel van het axiale skelet 
(de botten rond de lichaamsas, van kop tot 
staart, -red), de voorpoten en de achterpo-
ten ofwel gedeeltelijk waren gearticuleerd, 
ofwel gedisarticuleerd.’ 
Uit het onderzoek bleek ook dat de 20 
centimeter dikke zandlaag van behande-
ling  1  niet afdoende was om een van de 
krokodillen begraven te houden: op dag 12 
‘ontsnapte’ hij uit het sediment, doordat 
de rottingsgassen het naar boven lieten 
drijven. Het karkas werd de volgende dag 
opnieuw door de onderzoekers begraven. 
De krokodillen die direct werden afge-
dekt bleven echter in dezelfde positie. 

Hun skeletten bleven zo goed als volledig 
gearticuleerd, in tegenstelling tot die van de 
krokodillen die de andere behandelingen 

kregen.
Op basis van deze 
ontdekkingen conclu-
deerden de auteurs 
dat ‘…het bewaard 
blijven van gearticu-
leerde skeletten (…) 
waarschijnlijk wijst op 
een snelle begraving’, 
en dat een gearticu-
leerd skelet ‘… nage-
noeg niet voorkomt 
bij ontbinding in een 
laag-energetisch mili-
eu (waarbij langzame 
processen optreden, 
-red)’. Daarbij, ‘…als een karkas niet kan 
drijven is de kans op gearticuleerde fossi-
lisatie groter.’ Met andere woorden: als je 
een fossiel vindt waarvan de botten netjes 
bij elkaar liggen, is deze naar alle waar-
schijnlijkheid snel na zijn dood begraven.

SNELLE SEDIMENTATIE
Omdat een van de met zand bedekte 
krokodillen weer ging drijven, kwamen de 
onderzoekers tot de conclusie dat ‘daarom 
begraving niet alleen snel moet plaatsvin-
den, voordat het karkas begint te drijven 
(binnen ongeveer vier dagen)’. Volgens 
hen moet er ook genoeg sediment ‘mee 
gemoeid zijn om het positieve drijfvermo-
gen, dat wordt veroorzaakt door interne 
gasproductie, tegen te gaan’.

Wat er moet gebeuren om complete fossie-
le skeletten te krijgen, zijn drie dingen:
• De dieren moeten allereerst snel worden 

begraven zodat aaseters er niet bij kun-
nen komen. 

• Het sediment dat erbovenop ligt moet 
bovendien dik genoeg zijn om de 
karkassen veilig te stellen van gravende 
aaseters.

• Ook moet het sediment zwaar genoeg zijn 
om te voorkomen dat opbouwende rot-
tingsgassen het karkas laten ‘ontsnappen’.

Waar komen de sedimenten vandaan die je 
nodig hebt om een krokodil te begraven? 
Voordat je antwoord op die vraag kunt 
geven, zul je eerst moeten kijken naar hoe 
het er tegenwoordig aan toe gaat. Wijdver-
breide sedimentenafzettingen van meer 
dan 20 centimeter dik vinden vandaag de 
dag nauwelijks plaats. Er komen weleens 
afzettingslagen van die dikte voor, maar 
ze zijn uitzonderlijk zeldzaam en beperkt 
in omvang (en zelfs die dikte was blijkbaar 
niet afdoende in dit experiment). Hieruit 
kun je afleiden dat er veel meer sediment 
nodig is om dieren te begraven die veel 
groter zijn dan jonge krokodillen.

      
 20 CENTIMETER 

ZAND IS NIET 
GENOEG OM HET 
KARKAS OP ZIJN 

PLEK TE HOUDEN  

Dag 14:
in staat van 
ontbinding

HOE ONTBINDT EEN KROKODIL IN HET WATER?

Dag 1:
vers

Dag 4: 
opgeblazen

Dag 24: 
vergevorderde ontbinding

Dag 55: 
stoffelijk overschot

Dag 4 tot dag 36: opgeblazen en drijvend
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FANTASIE
De Australische onderzoekers bieden 
allerlei alternatieven voor snelle bedekking 
met sedimenten, om de grote, goed gear-
ticuleerde krokodillenfossielen te kunnen 
verklaren. Maar die alternatieven zijn nogal 
vergezocht. 
• Zo stellen ze zich bijvoorbeeld voor dat 

het karkas vast kan komen te zitten in 
een holle boomstam, en dan langzaam 
worden bedekt zonder dat het wegdrijft. 

• Of het zou op het droge kunnen op-
zwellen, en daarna op de een of andere 
manier in het water vallen. Dan wordt 
het niet door de rottingsgassen uiteen-
gerukt.

• Hele koude en diepe wateren zouden 
de kans op opzwellen kunnen verklei-
nen – maar hoe dit de verstoring van 
het skelet door aaseters die daar leven 

voorkomt, is niet duidelijk. Daar komt 
bij dat experimenten hebben laten zien 
dat niet-begraven viskarkassen zelfs 
in zuurstofarme omstandigheden en 
beschermd tegen aaseters binnen een 
week behoorlijk disarticuleerden. 

NIET GENOEG SEDIMENT
Alternatieve theorieën kunnen de grote 
fossielenafzettingen van krokodillen en 
andere dieren over de hele wereld niet 
verklaren. Er zijn afzettingen, zoals het 
Karoobekken in Zuid-Afrika, die ongeveer 
een half miljoen vierkante kilometer groot 
zijn en bomvol fossielen zitten.
De wereldwijde verplaatsing van sedi-
menten wordt al meer dan zeventig jaar 
bestudeerd. Wetenschappers hebben al-
lang vastgesteld dat er vandaag 
de dag te weinig sediment 
beschikbaar komt om een 
wijdverbreide fossilisatie (zo-
als in de aardlagen) te kunnen 
verklaren. Sedimenten wor-
den tegenwoordig afgezet 
in rivieren, meren, rivier-
mondingen, lagunes en 
zeeën. Ook kleine stormen 
en natuurrampen zorgen voor 

sedimentafzettingen. Maar 
in al die gevallen gebeurt 
dat in onvoldoende mate 
om grote aantallen dieren 
in een omvangrijk gebied 
te kunnen begraven.
Als je uitgaat van de Bijbel 
dan weet je dat er één 
natuurramp is geweest 
die wél genoeg sediment 
leverde. In Genesis 7:19 
staat dat het water van de 
zondvloed alle toenma-
lige bergen bedekte. Een 
wereldwijde vloed zou in 
eerste instantie het land-
schap hebben geërodeerd, 
door er als een bulldozer 
overheen te gaan. Daarbij 
werden grote hoeveel-
heden sediment ‘aange-
maakt’. Dat sediment werd 
vervolgens op veel plekken 
op aarde honderden me-
ters dik afgezet, waardoor 
alle leven dat zich daartus-
sen bevond werd begraven. 
Veel dieren, maar lang niet 
alle, zouden snel en volle-
dig zijn begraven. 
Een Bijbelse zondvloed 
biedt de omstandigheden 
die volgens de Australi-
sche onderzoekers nodig 
zijn voor het verkrijgen 
van goed gearticuleerde 
fossielen. Daarvan worden 
er veel gevonden, en dat 
is precies wat je bij zo’n catastrofe zou 
verwachten.

ZACHTE WEEFSELS
Afhankelijk van de omstandigheden en hoe 
de sedimenten eruitzien zou je verwachten 
dat snel begraven dieren kenmerken verto-
nen die er niet zouden zijn als het bedek-
ken langzaam en geleidelijk was gegaan. 
Denk daarbij aan afdrukken van zachte 

weefsels, zoals van huid, spieren, veren 
en haren bijvoorbeeld. Die 

worden wel degelijk bij 
fossielen aangetroffen. 

Maar ook niet-ge-

fossiliseerd, zacht weefsel; bloedcellen, 
hemoglobine en andere eiwitten zijn nog 
steeds aanwezig in sommige fossielen (ook 
in dinofossielen die 65 miljoen jaar geleden 
zouden zijn uitgestorven).
Omdat al deze zaken daadwerkelijk wor-
den aangetroffen, is het niet moeilijk om 
het fossielenbestand toe te schrijven aan 
een wereldwijde zondvloed, die gedetail-
leerd in Genesis is beschreven.

Dit artikel is een vertaling van ‘Dead Croco-
diles Down Under’ uit Creation 39(3) 2017.

      
INTACTE 

FOSSIELEN ZIJN 
NIET EENVOUDIG 
TE VERKLAREN

 

• WEET MEER :

www.weet-magazine.nl/zondvloedkrokodil1
www.weet-magazine.nl/zondvloedkrokodil2

 1  Direct begraven

 2  Begraven na ontbinding

 3  Niet begraven

DRIE EXPERIMENTEN:  
DE RESULTATEN
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VRAAG & WEET

HOE KOMEN ASTRONAUTEN 
AAN ETEN?

Hoe is het ijs op de noord- en 
zuidpool gekomen? Er zijn veel 
zorgen dat het gaat smelten, 
maar het was toch voordat het ijs 
werd ook water? Wat is dan het 
probleem dat het weer gaat smel-
ten en opnieuw water wordt?

HENK JANSEN

WAAR KOMT 
POOLIJS 
VANDAAN?

Hoe komen voedselvoorraden bij het International Space 
Station (ISS)? Hoe vindt zo’n module zijn weg? Is die mis-
schien computergestuurd? 

IJDE BIJLSMA

Tussen een binnenmuur en 
een buitenmuur is een ruimte 
(spouw). Veel mensen laten 
die tegenwoordig vullen, in het 
kader van kostenbesparing. 
Waar dient zo’n spouw voor? En 
waarom wordt hij gevuld?

J. GLAS
HALFWEG

Een spouwmuur dient voor isolatie. 
Lucht kan namelijk heel slecht warm-
te geleiden. Door lucht tussen twee 
muren in te vangen, creëer je een 
isolatielaag.  
Er is altijd wel een beetje beweging 
van lucht in een spouwmuur (tocht, 
kieren, optrekkende warmte). Het 
aanbrengen van isolatieplaten of 
-korrels zorgt ervoor dat de lucht nóg 
beter ingesloten wordt zodat het niet 

meer 
kan 
bewegen 
en daardoor 
nóg slechter 
warmte geleidt. Dit 
bespaart energiekosten. Wanneer je 
de investeringskosten hebt terugver-
diend, is onder andere afhankelijk 
van je huis en het type isolatie. Een 
aannemer kan dat voor je uitrekenen.

HOE WERKT EEN SPOUWMUUR?

TEKST • JAN REIN DE WIT

Dat er ijs op de polen ligt komt doordat 
de temperatuur daar permanent onder 
het vriespunt ligt. Alle neerslag valt daar 
in de vorm van sneeuw.  
Het probleem van smeltend ijs kun je 
nuanceren: als noordpoolijs smelt is er 
geen enkel probleem. Dat ijs drijft al op 
water. Als het smelt zal de zeespiegel er 
niet door stijgen, maar stabiel blijven. 
Dat is wat anders wanneer het ijs op de 
zuidpool smelt. Dat ligt immers op een 
landmassa. Wanneer al dat water in zee 
zou belanden, stijgt de zeespiegel wel 
en worden kuststeden bedreigd.

In de ruimtevaart wordt alles met computers nauwkeurig bijgehouden. 
Dat levert heel wat gegevens op waarmee overzichtelijk rekenwerk kan 
worden gedaan. De massa van het ruimtestation is bekend, en daar-
door ook de mate waarin het terug wil vallen naar de aarde. Daardoor 
is ook bekend hoe snel het ISS moet vliegen om dat effect te compen-
seren zodat het in een baan rond de aarde blijft vliegen. De bevoorra-
ding gebeurt via raketten die in een vergelijkbare baan als het ISS rond 
de aarde geschoten worden. Met kleine (computergestuurde) raketten 
wordt vervolgens de lading aan het ISS gekoppeld.
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SMAKEN VERSCHILLEN

Smaakt de koffie van een regulier koffiezetapparaat beter dan 
de koffie die een Senseo-machine geeft? Er zijn veel theorieën 
over. De belangrijkste daarvan is dat de snelheid waarmee het 
water doorloopt de smaak bepaalt. Zoekacties naar weten-
schappelijke onderbouwingen leverden me niets op. Welke 
koffie smaakt er nu beter?

LISETTE VAN DER HOOG

Koeien weten heel goed welk 
soort gras snijdt. Die laten 
ze staan. Ook hebben koei-
en inderdaad een speciale 
eettechniek. Ze slingeren 
hun tong om een hapje gras heen en 
rukken het los zonder dat het langs hun
tong raspt.

WAAROM SNIJDEN 
KOEIEN HUN 
TONGEN NIET?In enkele van mijn antieke boeken zitten wormgaten. 

Welke beestjes zijn hier over het algemeen voor verant-
woordelijk? Wat kun je doen om te voorkomen dat zo’n 
boek niet verder wordt aangetast?

KEES VAN DEN HOVEN

Zulke gaten in boeken zijn vreetsporen die veroorzaakt kunnen worden 
door papiervisjes of zilvervisjes, boekenluizen, boekenwormen, boktor-
ren, tapijtkevers en zelfs bacteriën. Papier, vooral oud papier, is een orga-
nische stof die sommige insecten graag lusten. Welk van de beestjes 
voor de gaten verantwoordelijk zijn, is op basis van uitsluitend 
vreetsporen niet goed vast te stellen. Wat je eraan kunt 
doen? Je kunt de boeken laten behandelen in een restau-
ratieatelier of boekbinderij. Ook kun je zelf aan de slag gaan 
door een aangetast boek in een luchtdichte zak te verpakken, 
samen met een antivlooienband voor katten. Daar zit een stof 
in die dit ongedierte doodt.

BOEKENWORMEN

De eerste vluchten zonder navigatie waren inderdaad 
bij daglicht. Tegenwoordig bepalen vliegtuigen hun 
exacte positie aan de hand van satellieten, maar toen 
het vliegverkeer opkwam had je die nog niet. De eerste 
vluchten gebeurden dan ook puur op zicht. Net zoals 
de zeelui vroeger de kusten in de gaten hielden, deden 
de piloten dat ook. Ze hielden zicht op bekende ob-
jecten. Dat kon nog, want de vluchten waren destijds 
niet zo lang. Toen de vluchten langer werden, ging men 
gebruikmaken van radiobakens. De signalen van de 
verschillende zenders konden goed gebruikt worden 
voor positiebepaling. Later is dat veel meer gedetail-
leerd geworden. Momenteel gebruikt men satellieten 
die in een baan rond de aarde staan.

VLIEGEN ZONDER 
NAVIGATIE?

Hoe kwamen de eerste vliegtuigen op hun 
bestemming als ze geen navigatie hadden? Is 
het waar dat het vertrek en de aankomst van 
de eerste vluchten in de geschiedenis altijd 
bij daglicht plaatsvonden?

ANONIEM

Wanneer ik met mijn hand langs gras 
ga, snijd ik me soms. Hoe komt het dat 
koeien zich niet snijden als ze gras eten? 
Hebben ze een speciale eettechniek of zo?

ANONIEM

Het koffiearoma wordt bepaald door 
verschillende moleculen die sneller of langzamer 

vanuit de koffiemaling in het water oplossen 
(extraheren). Dat is onder andere afhankelijk 

van de temperatuur. De smaak van de koffie 
wordt uiteindelijk bepaald door de contact-

tijd tussen koffie en water, de 
watertemperatuur, de mate 
van doorbranding en de 

vermaling van de koffiebo-
nen.

De rest is psychologie: hoe 
ervaar je het koffiezetten en 

wat is je smaakervaring? Dat is lastig 
wetenschappelijk te bepalen. 

Smaken verschillen.
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VRAAG & WEET

Er circuleert een verhaal op internet dat die kleur 
iets zegt over de samenstelling van de inhoud; of 
het bijvoorbeeld gaat om een natuurlijk product 
of dat er geneesmiddelen of chemicaliën aan zijn 
toegevoegd. Dat verhaal klopt niet. Het streepje 
is een merkteken zodat de productiemachine 
weet waar de tube moet worden afgesneden en 
geseald. Ook kan de machine aan de hand van dat 
streepje bepalen waar de opdruk moet komen, 
zodat de fabrikant zeker weet dat de tekst recht 
loopt. Welke kleur het streepje heeft, maakt niet 
veel uit, zolang die maar duidelijk verschilt van de 
kleur van het plastic van de tube.

STREEPJES 
OP TUBES

In 1 Kronieken 22 gaat het erover dat David 
100.000 talenten goud en 1.000.000 talenten 
zilver had klaargelegd voor de tempelbouw, die 
door zijn zoon Salomo werd uitgevoerd. Hoeveel 
is dat, omgerekend naar hedendaagse euro’s?

TEUN NIEUWENHUIS

HOE RIJK WAS SALOMO?

Als je de aarde op een weegschaal zou kunnen leggen, 
hoe zwaar zou ze dan zijn? En zou de aarde (zonder 
gesteente dat van de ruimte hierheen kan komen) van 
gewicht kunnen veranderen? 

BASTIAAN KRIJGSMAN

HOE ZWAAR IS DE AARDE?

Waarom zit er op de achterkant van 
sommige tubes een groen, blauw of zwart 
streepje aan de bovenzijde?

JONATHAN

WEET MAGAZINE • DECEMBER 2017

Je kunt de massa van de aarde berekenen 
met de zwaartekrachtswet van Newton. Op 

die manier is de massa van de aarde be-
paald op 5,97 x 1024 kilogram; dat is bijna 

zesduizend miljoen miljoen miljoen ton. 
Een niet voor te stellen gewicht! 

Als je ervan uitgaat dat er geen 
massa vanuit de ruimte bij komt 
of naar de ruimte toe verdwijnt, 
kun je de massa van de aarde 
alleen veranderen door Einsteins 

bekende formule E=mc2 in de 
praktijk toe te passen. Dat 
betekent: massa omzetten 

in energie (of vice versa), wat 
bijvoorbeeld gebeurt in een water-

stofbom. Echter, per explosie wordt er dan maar een paar 
kilogram massa omgezet. Je verandert er de massa van de 
aarde dus niet significant mee.

Je kunt een poging doen om te berekenen hoeveel 
het goud en zilver wogen dat Salomo gebruikte, 
en wat de hedendaagse prijs daarvan is. Een 
talent was volgens de meeste Bijbelgeleerden 
ongeveer 34 kilogram. David had dus 340.000 
kilogram goud en 34 miljoen kilogram zilver 
klaargelegd. Goud kost vandaag de dag 
zo’n 35.000 euro per kilogram, en zilver 
zo’n 465 euro per kilogram. Salomo 
zou dan 12 miljard euro aan goud en 15 
miljard euro aan zilver hebben gehad. 
Er lag dus 27 miljard euro klaar om de 
tempel te bouwen. Ter vergelijking: dat 
is een derde van het fortuin van Bill Gates. En 
daar komt dan nog bij wat Salomo zelf tijdens zijn 
leven vergaarde.

Het is erg moeilijk om de prijs van goud en zilver terug te rekenen. 
Dat komt doordat de prijs wordt bepaald door de mate waarin het 
materiaal voorhanden was. In de Bijbel kun je lezen dat men in 
de tijd van Salomo geen bijzondere waarde hechtte aan zilver, zó 
voorradig was het.  
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COLOFON

TEKST • JOHAN DÉMOED
OGENBLIK

Engelverschijningen horen bij het Kerste-
vangelie. Terwijl hogepriester Zacharias 
in de tempel ligt neergebogen, staat er 
een engel rechts van het reukofferal-
taar. Ook Maria en de herders krijgen 
bezoek. Voor christenen zijn het bekende, 
waargebeurde geschiedenissen. Voor 
atheïsten, voor wie iets pas waar is als je 
het wetenschappelijk kunt ‘bewijzen’, zijn 
het verzinsels. Teleportatie, dat begrip 
kennen ze uit sciencefictionfilms, maar 
„Scotty, beam me up” – een bekend 
citaat uit Star Trek – kan natuurlijk niet in 
het echt. Laat staan dat personen plotse-
ling op een bepaalde plek verschijnen en 
tot je beginnen te spreken...
 
Ja, als er in de echte wereld om ons heen 
vanuit het niets ineens een persoon ver-
schijnt, is dat een groot wonder. Aan de 
andere kant: atheïsten moeten uitkijken 
dat ze niet ‘té ongelovig’ worden door 
dingen die tegen de logica ingaan meteen 
af te wijzen. In de wereld van de kleine 
deeltjes – de kwantumwereld – blijkt 
namelijk véél meer te kunnen dan ge-
dacht. Natuurkundige Leo Kouwenhoven, 
hoogleraar aan de TU Delft, onderzoekt 
deze kwantumwereld. Daarin gebeuren 
hele rare dingen. Dingen die gewoonweg 
niet kunnen. Verstrengeling bijvoorbeeld. 
Kouwenhoven legt in een TED Talk uit 
hoe dat werkt: „Als je een rood en een 
groen deeltje bij elkaar brengt, kunnen 
ze elkaars eigenschappen overnemen. 
Ze worden dan roodgroen, en zelfs als 
je ze weer uit elkaar haalt blijven ze die 
verstrengeling houden. Ze blijven rood-
groen. Ze blijven iets van die ander heb-
ben, alsof het één object is. De afstand 
tussen die deeltjes kan heel groot zijn. Er 
is geen limiet. Het zou de andere kant van 
het universum kunnen zijn.” 
Wanneer je de eigenschappen van het 
ene deeltje verandert, gebeurt dat dus 
tegelijkertijd ook bij het andere deeltje 
dat honderden of duizenden kilometers 
verderop is. Spookachtig! Dat vond 
Einstein ook. Hij verwierp de kwantum-

theorie daarom met de woorden: ‘Haha, 
spooky action at a distance. You see, 
quantum is wrong!’ Nou, niet dus… Hoe 
het werkt is een raadsel, maar dát het 
werkt, is aangetoond. Twee jaar geleden 
liet Kouwenhoven over 1,3 kilometer zo’n 
onzichtbare verbinding, een verstrenge-
ling, bestaan.
 

Maar wat heb je aan 
die kennis? Volgens 
Kouwenhoven zou je 
dit principe kunnen 
gebruiken voor 
– daar heb je ’m 
weer – teleportatie. 
„Dan gebruik je de 
bestaande verstren-
geling tussen twee 
deeltjes om een derde 
deeltje naar de andere 
kant te teleporteren.” Hij denkt 
aan het teleporteren van informatie. Dat 
zou over tien jaar realiteit zijn. „Super 
handig als je je pincode wilt doorgeven, 
want er is niemand, op geen enkele plek, 
die je kan afluisteren. Er zit geen fysieke 
verbinding tussen de computers: geen 
kabel, geen microgolfsignaal. Het deeltje 
wordt instantaan (direct) naar een 
andere plek geteleporteerd. Deze manier 
van data versturen is absoluut veilig en 
beschermd door de fundamentele wet-
ten van de kwantummechanica. Op een 
grotere schaal kun je dat toepassen voor 
het hele internet.”

De wonderen zijn de wereld nog niet uit!
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