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V O O R W O O R D

Wie mij kent, weet waarschijnlijk dat ik me niet bijster veel her-

inner van vroeger. Een slecht geheugen is de sleutel tot geluk, 

zeg ik altijd maar. Een van de zaken die me wel nog glashelder voor 

de geest staan, is dit, en het was naast boeken verslinden een van 

mijn favoriete bezigheden tijdens mijn lagereschooltijd. Ik lig op mijn 

rug in het gras in de tuin, gewoon te liggen en naar boven te kijken, 

naar hoe de ene wolk de andere opvolgt. Meer niet. Tijd hebben om 

dit te doen. Niemand die iets van me verwacht. Net zo lang kunnen 

blijven kijken als ik maar wil. Geweldig!

Later, toen ik negentien was, stapte ik voor het eerst op een 

vliegtuig en toen we boven het wolkendek uitstegen geloofde ik mijn 

eigen ogen niet. Wat ik zag was machtig en ik snap nog steeds niet 

hoe het mogelijk is dat iemand liever de cateringkaart van de vlieg-

tuigmaatschappij bestudeert dan zich te vergapen aan al dat moois 

dat zich aan de andere kant van het raampje zomaar voor je ogen 

ontrolt. Can I get a window seat?

Lange tijd dacht ik dat ik de enige was wiens hart een paar tellen 

oversprong bij het aanschouwen van zo veel bijzonders – tot ik The 

Cloud Appreciation Society ontdekte. Ik was helemaal niet alleen! 

Massa’s mensen houden van wolken. Hoera! Niet veel later kwam 

ik te weten dat Luke Howard, de grondlegger van de nefologie of 

wolkenkunde, tweehonderd jaar geleden ook al uren doorbracht 

met het observeren van de hemel en (schijnbaar) doelloos naar 

buiten staren. Ik kon mijn geluk niet op. De wetenschap dat er dus 

nog mensen zijn die hun tijd ‘verkwisten’ met het kijken naar wolken 

en andere hemelse fenomenen… Halleluja. 



V o o r w o o r d
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Om het grotere plaatje te snappen, volgde ik een boeiende cursus 

Weerkunde bij Volkssterrenwacht Urania. Tijdens het schrijven van 

dit boek kreeg ik opnieuw de extreem gewaardeerde hulp van hun 

experts, die al mijn vragen met veel geduld en kunde beantwoord-

den. Niet dat ik intussen een expert ben, verre van, maar enkele 

zaken werden me wel duidelijk. Ik leer nog elke dag iets bij, slechts 

stap voor stap geeft de hemel steeds wat meer van zijn geheimen 

prijs. Een bijzonder fijne gewaarwording! Zoals dat ook gaat bij vogels 

en sterrenbeelden, ontdek je bij wolken ook eerst de ‘gemakkelijke’ 

cumulus en cirrus, om wat later door te groeien naar het zwaardere 

werk, optische fenomenen inbegrepen. En geloof me, als zelfs ik het 

kan, dan kun jij het zeker. 

In dit boek probeer ik bevattelijk en helder uit te leggen wat er daar-

boven allemaal gebeurt, in the skies above. Ik stelde alle ‘domme 

vragen’ voor iedereen die er net als ik geboeid naar kan zitten kij-

ken, maar eigenlijk (nog!) niet goed weet wat er allemaal te zien valt. 

Ik hoop dat ik je tijdens het lezen wat kan bijbrengen over het weer, 

de hemel, de wolken en hoe werkelijk alles op een of andere mys

terieuze manier samenhangt met elkaar.

Want net als bij het bos, de zee en de ruimte is het observeren 

van de hemel ook een uitgelezen manier om meer te begrijpen van 

alles wat om ons heen leeft, vliegt, suist, zweeft en fladdert. Nu ik 

mezelf alwéér heb mogen vastbijten in zo’n boeiend thema als de 

hemel, besef ik nog maar eens, eens te meer, hoe schitterend die 

natuurlijke wereld in elkaar zit. 

Alles is verbonden. Alles heeft zijn functie. Alles is van waarde.

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

Sarah

maart 2021 
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H E M E L 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 hemel, wolken en het weer, 

maar er (nog) weinig over weten. Je kunt je hele leven met je 

neus in de studieboeken over deze fenomenen zitten en nog 

niet alles kennen, maar dat is niet mijn betrachting. Wat ik wil 

doen, is jou (en mezelf) een bondige, duidelijke en tegelijk 

toch degelijk onderbouwde uitleg geven over wat er boven je 

hoofd allemaal gebeurt. Ik deed mijn uiterste best om overal 

zo juist mogelijke cijfers te noteren, en daarbij de uitleg zo 

helder en bevattelijk mogelijk te houden, zonder te verdwa-

len in formules of berekeningen. 

Beschouw mij maar als die vriendin die jou tijdens een avondje 

café op een bierviltje probeert uit te leggen hoe enkele din-

gen 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 enkele belangrijke weersystemen 

en hemelse fenomenen werken.
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Onthoud: net als in Het bosboek, Het zeeboek en Het ruimte

boek zijn ook de tekeningen in dit boek louter illustratief. Ze 

zijn niet op schaal en de onderlinge verhoudingen zullen 

vaker niet dan wel kloppen. De tekeningen zijn er gewoon om 

je een idee te geven van hoe iets werkt of ongeveer in elkaar 

zit. 

We duiken dus samen onder in de atmosfeer, met als pro-

fessionele gidsen mijn extreem gewaardeerde leraren weer-

kunde en de fantastische mensen van Volkssterrenwacht 

Urania die zo lief waren mij massa’s bij te leren en het boek tot 

in de puntjes na te lezen. Mocht je tijdens deze ontdekkings-

tocht gebeten raken door een specifiek hemels verschijnsel, 

volg dan zeker een gespecialiseerde cursus bij Urania, een 

andere volkssterrenwacht, natuurorganisatie of meteorolo-

gisch instituut om jezelf er nog meer in te verdiepen. 

Vandaag beginnen we bij het begin: de basis. Een stevige, 

maar tegelijk licht verteerbare fond voor iedereen die ook 

al met open mond naar boven heeft zitten (of liggen) staren, 

zonder goed te weten wat zich daar allemaal afspeelt. Buckle 

up, want daar brengen we over een kleine tweehonderd blad-

zijden samen verandering in!


