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V O O R W O O R D

Wie ik ook ontmoet, van de meest geleerde sterrenkundige tot 

het jongste kind: de verwondering voor onze sterrenhemel is 

universeel. Het is dan ook zo fascinerend, zo ongrijpbaar, zo véél wat 

er boven ons hoofd gebeurt. 

Een levendige herinnering: ik lig in bed, ik ben een jaar of negen, en ik 

begin uit te zoomen. Ik zie mezelf door het dak van ons huis knallen 

(gelukkig alleen maar in mijn gedachten), kijk van bovenaf naar ons 

stadje, ons land, Europa, de hele aarde, en – woesj – daarna zweef 

ik weg naar de ruimte. Ik kon onmogelijk blijven uitzoomen, want er 

kwam altijd dat moment waarop ik moest stoppen met erover na te 

denken. Het is allemaal ook zo gigantisch, zo veel, en zo onbegrij-

pelijk groot – daarvoor was en is mijn hoofd nog altijd veel te klein.

Ik kan me ook ontelbaar veel machtige momenten voor de geest 

halen, waarop ik naar boven keek, mezelf verwonderde over, maar 

niets begreep van wat ik zag. In de Pyreneeën naar de Perseïden 

kijken (hoewel ik toen de naam van die meteorenregen nog lang 

niet kende). Een bloedmaan die ik zag als puber, onderweg in de 

auto. Toevallig de Melkweg spotten op een kampeertrip in de Hoge 

Venen. Met mijn toen al door de ruimte gefascineerde kleuter mee 

op schoolreisje naar Urania. Dingen die me mijn hele leven zullen 

bijblijven. 

Door de jaren heen sleepten mijn dochters geregeld kinderboeken 

over de ruimte aan. Supertof, maar soms bleef ik toch wat op mijn 

honger zitten. Ik wilde er net iets méér over weten. Vervolgens haalde 

ik een stapel boeken voor volwassenen van geweldige, wereldbe-

faamde astronomen in huis. Oók supertof, maar die hap kreeg ik 
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dan weer niet helemaal gekauwd, laat staan verteerd. Ook al werd in 

veel boeken beweerd dat het ging om sterrenkunde voor beginners, 

sommige boeken zouden wat mij betreft, met het grootst mogelijke 

respect, ook de titel ‘Sterrenkunde voor beginners die al ingenieur 

of wetenschapper zijn’ mogen krijgen.

Maar de drang om naar boven te kijken blééf. Daarom besloot ik 

een basiscursus sterrenkunde te volgen bij Volkssterrenwacht Ura-

nia. Bijzonder boeiend, maar ik zat er af en toe met mijn mond vol 

tanden, want, eh, klein probleem: ik had vroeger elk jaar herexamen, 

voor fysica, wiskunde én chemie. En om sterrenkunde écht te door-

gronden heb je het best al een rugzakje met formules en wiskundige 

wetten bij de hand. 

Toch wilde ik nog altijd (een beetje) meer begrijpen van dat mysteri-

euze universum en hoe het in elkaar zit. Want hoe meer mensen ik 

erover aansprak, hoe vaker ik ontdekte dat zij met hetzelfde pro-

bleem worstelden: wel de interesse, niet de puur wetenschappe-

lijke aanleg. Daarom is er nu dit boek. 

Een basisboek voor alle mensen die ook zwoegden op vakantie-

taken voor fysica. Voor alle mensen die willen weten hoe de hemel 

in elkaar zit op basisniveau. Voor alle jonge en iets oudere mensen 

die ook al met open mond naar een sterrenhemel hebben liggen 

staren. Voor alle mensen die net als ik gefascineerd zijn door the 

skies above, maar (helaas) geen wiskundige knobbel in hun brein 

hebben. 
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Hoe meer ik leer, hoe meer ik besef hoe belachelijk weinig ik nog maar 

weet. Ik dip nog niet eens mijn kleine teen in die gigantische, kos-

mische zee. Maar een mens moet ergens beginnen, toch? Dus ben 

ik nu allang blij dat ik enkele sterrenbeelden kan herkennen, beter 

snap wat er in het ISS gebeurt en weet wat een komeet is. Tegelijk 

groeide mijn bewondering voor al die gepassioneerde astronomen, 

hemelkenners en weerexperts recht evenredig met de geschreven 

pagina’s van het boek. Want laat het duidelijk zijn: mijn respect voor 

wetenschappers is onnoemelijk groot, en mijn dankbaarheid dat ze 

al die dingen onderzoeken, is misschien nog groter. 

Vanuit mijn eigen bescheiden standpunt als leek probeer ik in dit 

boek het heelal net iets bevattelijker te maken voor iedereen die 

hetzelfde ervaart als ik. Ik hoop dat ik je tijdens het lezen wat kan 

bijbrengen over de basis, op een begrijpelijke manier – en dat dit 

boek zijn plekje mag verdienen, ergens tussen die kinderboeken 

en die boeken voor ingenieurs in. 

Ik wens je veel lees- en, vooral, ontdekplezier! 

Sarah

september 2020 
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R U I M T E B O E K 
V O O R   B E G I N N E R S

Dit boek is bedoeld als leidraad voor mensen die net als 

ik gefascineerd zijn door de ruimte, maar er nog weinig 

over weten. Ons heelal is ongeveer 14 miljard jaar oud en uit 

recente berekeningen blijkt dat het universum steeds verder 

en alsmaar sneller uitdijt, dus je zult begrijpen dat dit boek 

allesbehalve volledig kan zijn – daarvoor heb je minstens een 

enorme bibliotheek in een gigantisch ruimteschip nodig. Dit 

gaat om de basis.

Ik heb mijn best gedaan om overal zo juist mogelijke cijfers te 

noteren, en tegelijk de uitleg zo helder en bevattelijk mogelijk 

te houden, zonder te verdwalen in formules, berekeningen of 

abracadabra. De cijfers van de planeten zijn gebaseerd op de 

gegevens van de NASA. Beschouw mij maar als die vriendin 

die jou tijdens een avondje café op een bierviltje probeert 

uit te leggen hoe enkele dingen in elkaar zitten. Het is zeker 

niet wetenschappelijk te noemen, maar je krijgt wel de grote 

lijnen mee en met wat geluk begrijp je zelfs hoe het werkt.  
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Denk eraan, net als in Het bosboek en Het zeeboek zijn de 

tekeningen die ik maakte puur illustratief. Ze zijn niet op 

schaal (beetje moeilijk ook, met dit onderwerp) en de onder-

linge verhoudingen zullen vaker niet dan wel kloppen. De 

tekeningen zijn er dan ook louter om je een idee te geven van 

hoe iets werkt of ongeveer in elkaar zit. 

Mijn extreem gewaardeerde leraren sterrenkunde, doorge-

winterde astronomen en de mensen van Urania zullen zwaar 

hun wenkbrauwen fronsen omdat ik het in dit ruimteboek 

niet uitgebreid heb over Einstein, zijn algemene relativiteits-

theorie, het ruimte-tijdcontinuüm, quarkdeeltjes, kwantum-

fysica, de snaartheorie en al die andere razend interessante 

maar ook superingewikkelde zaken. Toch laat ik dat graag 

over aan experts die je dat in een cursus of gespecialiseerde 

boeken met plezier allemaal tot in de puntjes zullen uitleg-

gen. Zoals ik al zei: laten we beginnen bij de basis.

Waarschuwing: dit boek lezen kan slaapverkortende nach-

telijke escapades en nekpijn door een onophoudelijke drang 

om naar boven te staren tot gevolg hebben.


