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Mira liep naar school, maar in gedachten lag ze nog in
bed.

Stel miin vader is mijn vader niet, mijn moeder is mijn moer
straat niet, en als ik door mijn erraam naar buiten

kijk,iser
kamer en het huis zijn

er nog. Eromheen is een kaallandsch

Ziet

ts

het

meer

ero

niet,
de

straa

.Alleen
zo uit? Ofben ik teruggereisd in de

tijd?

Mira liep
door.

Maar als dit nu echt zou zijn dan hoefde ik ook niet.

dem

Ja, dan...

Maar misschien ís dit wel echt,

en ben ik de enige die het weet!

Heb ik de wereld per ongeluk al veranderd?

Waarom moest de wereld ook alweer veranderen?

Mira wist het antwoord niet.

Ze was duizelig en een beetje bang.

Misschiendroom ik op dit moment en is het nu alleen maar een kwestievaq
wakker worden. Word maar wakker! Ja, ik wil wakkerworden!

Maar dat gebeurde niet.
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REIZEN NAAR HET ONBEKENDE

Hoe lang kan ik wegblijven van school? Ik moet een schip zien te vinden zodatik

verder kan reizen. Of een duikboot! Om de diepzee in te gaan. De wereld te zien!

70% van onze aardbol bestaat uit zeeen 10% daarvan is maar onderzocht door

wetenschappers.
Over de rest weet men NIETS...

Als je heel diep de zee ingaat, verder dan een kilometer, is er geen licht meer.

Als mens kun je daar niet lang blijven wantwe hebben er geen lucht om te ademen.

En het gewicht
dat van zoveel water op ons zou drukken, zou ons uit elkaar doen

spatten. (Hoede wezens die daar leven dat dan weer wél doen, wetenwe niet..

We weten niet eens WIE daar allemaal leven.)

Stel dat we tóch lang onder water kondenblijven, dacht Mira, zou je dan tot de

binnenkant van de aardekunnenzwemmen?Hoe diep gaat de zee de aarde in?

Is de zeebodem warm,net zoals de binnenkant van de aarde?

Maar stel dat je nu door het heelal zou zwemmen, jaren- en jarenlang (dus datje

oneindig oud kon worden of zelfs datje tegen de tijd in zou kunnen zwemmen),

dan nóg zul je nooit ergens aankomen.Want het heelal heeft geen einde!

Wetenschappers zeggensoms dat er wel een einde is, maar dat het einde groeit.

Wat is er dan áchter het einde? Het grote onbekende!Maarwat gebeurdeer

eigenlijk
in het allereerstebegin van alles?
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WAT GEBEURDE ER

INHETALLEREERSTE

BEGIN VAN ALLES?

Wat gebeurde er vóór de Big Bang?(De Big Bang is

de knal die het hele universum heeft doen ontstaan.)

Volgen we het spoor van de geschiedenis van het

heelal terug, dan zien we dat tijd en ruimte samen

inkrimpen tot een heeeel klein punt. Dat is
het

moment van de oerknal. Verder terug in de
tijd

kan

niet. Sterker nog, eigenlijk
kunnen we helemaal niet

tot die oerknal zelf terug. Een (minuscule)
fracte van

een seconde voordat we bij
dat absolute beginpunt

aanbelanden, zijn de energiedichtheid
en de

De meeste fysici (natuurkundigen) zeggen: de tijd

is met die oerknal ontstaan daarvóór bestond de
tijd nog niet. Ze vinden het een onzinnige vraag,
net zoiets als

vragen naar de kleur van woensdag.
Ze hebben nog gelijk ook. Einstein (waarover later

meer) heeft ons
geleerd dat de tijd niet absoluut

is (dus dat er net zo goed andere tijden kunnen
bestaan...of geen tijd.. (het is ooit maar bedacht).
Er bestaat geen klok in het heelal die de seconden
wegtikt. leder sterrenstelsel heeft zijn eigen tijd.

temperatuur zo groot geworden dat de bestaande

theorieën geen geldigheid
meer hebben. Ruimte

en

tijd hebben hier hun betekenis verloren.
Het heer

geen zin hier nog over 'tijd'
te spreken.

Einstein zei dat er in het heelal eigenlijkgeen tijd is. Of in iedersgeval
niet dezelfde

t

rouw 10 mei 2005 'Op zoek naar het begin
van de

e tijd

als op onze klok. Dat ieder sterrenstelselzijn eigen tijd heeft en
dat

het
begin van alles samen één ding waren. (Zondertijd kon mijn

vader

bouwen,dat heeft ie zo vaak gezegd,dus dat beg ik wel, dat tijd
en

en ruimte
in

ook
kniet

ruimte
éénzin

Ik denk zef(weeteigenlijk zeker) dat eraan
was

die
er atijd al was, en die er nog steeds is. Die hemel washele

en als
je heel goed keek zagjeéén klein stipje in de hemel. En dat

hetallereerste begin
van.alles

een
heme

witvan
binne

het

innen

begin van het heelal.
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De Nederlandse natuurkundige Robbert Dijkgraaf Stephen Hawking, een andere natuurkundige (die nu

leeft en waarover later meer), zegt: 'Het probleem

van wat er gebeurde in het allereerste begin van

alles is een beetje een zelfde soort vraag als wat

gebeurt er op het randje van de wereld, toen mensen

nog dachten dat de aarde een platte pannenkoek

was, met de zee die af en toe over het randje viel.

Ik heb dit getest dooreen experiment te doen. Ik

vergeleek de zoektocht naar het begin van de tijd

met een expeditie naar de oorsprong van een rivier.

"Naarmate je dichter het oerwoud in
dringt

schreef

hij,

'wordt de waterstroom kleiner en kleiner en

verdwijnt langzamerhand het hele begrip rivier

Uteindeljk kom je uit bij een aantal modderpoeltjes

of
condensdruppels op een blad. Zo verwacht ik dat

0ok het begrip tijd zijn betekenis zal verliezen dicht

bij de Big Bang

ben de wereld over gegaan, en ik ben er nooit vanaf

gevallen. Zoals we allen weten is het probleem van

het randje
van onze aarde opgelost toen mensen

zich realiseerden dat de wereld geen plat bordGeen
tijd meer?

Mira dacht er plotseling aan dat haar

moeder
bijna jarig was...

of pannenkoekwas maar een ronde oppervlakte.

Tijd is als een gang, die geen begin of einde heeft

maar voor altijd doorloopt.
Dat betekent dat we af

zijn van het probleem dat tijd ooit een begin zou

moeten hebben. Net zoals we ooit afkwamen van

het probleem van het randje van de wereld'

DE TIJD BESTAAT ALLEEN MAAR OM DAT ANDERS

nLES TEGELIJK ZOU GEBEUREN ALBERT EINSTEIN
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Tijd heeft geenbegin. Het universum heeft geen begin. Maardan heafs.
ch

eigenlijk
een echt

begin?Alles verandert, maar niets
verdwijnt, en niets

begint.

Dat heb ik weleens eerder gehoord: dat bijvoorbeela een ministo
(een

molecuul)

ETS
les verandert in iets anders.

we zelf

in het hout van de tafel, ook in ons zit. En ook in een
sinaasappel. Dus datw

eigenlijk ooktafel zijn,
en sinaasappel.

Ja, de tijd loopt door (het ligt ermaar net aan hoeje ernaar kijkt). Tijd zal ook altid
weer opnieuw beginnen. Net als een klok. Misschien bestaat 15 uur

helemaalniet
maaris het nu 125 uur. Of helemaal geen uur. Tijd is bedacht omdathet

handig is.

Anders stopt de school nooit.

Maar het universum heeft toch geen einde? En tijd bestaat daar niet.. Ik zou door

dat grote, oneindige zwart gaan lopen en mijn ogen openhouden in het donker

(netzoals onze poes), net zolang totdat ik door al hetzwartheen kon kijken.
En zien wat erachter was.

Plotseling bedacht ze dat de club heel anders moest gaan heten...

DE RESTVAN DE WERELD (en daarbuiten)

Dezelfde dag nog praatte zeer met iedereen over. Op school, met kinderenop strat

en zelfs met mensen die zehelemaal niet kende. Zeontdekte dat ze niet de
enige

was die naar het onbekendewilde reizen.En op die dag besloot zemet
vier anu

ongeduldige kinderen meteenmet de reis naar het universum te beginnen.
En

20

de eerste afspraak plaats.In Leiden. Ze noemde dit de eerste
clubbijeenkom

De rest van de wereld (en daarbuiten)'.

vond

van

TOE
HETBEGON
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ALTIJD BRENGT HET ZIEN VAN DE STERREN MIJ AAN HET DROMEN.

STEDENOORPEN AANGEVEN ME DOEN DROMEN. WAAROM, ZEG IK

EENVOUDIG
STIPPEN DIE OP DE LANDKAARTNET ZO ALS DE ZWARTE

TOT
MEZELF, ZOUDEN DE LICHTENDE STIPPEN AAN HET FIRMAMENTMINDER

TOEGANKELIJK ZIJN DAN ZWARTE STIPPEN OP DE KAARTDAN DEVAN
FRANKRIJK?

vINCENT VAN GOGH

anGogh,
Landweg in deProvence bij nacht,ovencebij nacht, ca. 12-15 mei 1890, olieverf op doek, 90,6 x 72 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo



IK HEB NOG

WEL EENS DAGEN,

DAT M1JN BENEN

LICHTER ZIJN

DAN DE LUCHT

MAAR DAN HEB IK M1JN

BROEK OOK VOL STERREN

EN BEGINT

DE GROTE VLUCHT.

PEBRE rEMP
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Deaarde is samenmet andere planeten ensterren onderdeel van een
sterrenstelsel

dat deMelkwegheet. Er bestaan duizenden
sterrenstelsels.

Sterrenstelsels vomensamenweer
groepen. Daartussen bevinden zich enorme

superholtes.Dat allemalsamen is het universum. (En ja, daar
zijn erook weer meerdere van!)

Deoerknaltheoriezegtdat het hele universum begon met een
explosie. Vanuit het

niets, kwam materie
bij elkaar in een

punt. Dit punt begon te draaien en
exploderdeVanuit deze

explosie zijn het hele
universum, de aarde, de sterren en de planetenontstaan. Het creationisme is het daar helemaal niet mee eens. Deze leer zegt datGod alles gemaaktheeft.

De
evolutietheoriezegt dat een

eenvoudig wezen zich langzaam tot een
ingewise

kelder

wezen ontwikkelde: van
plankton naar een vis, naar een salamander, naar een

daenzovoorts..
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Dan zijn
er nog mensen die zeggendat de aarde en het universum er altijd al zijn

geweest.
Deze steady-statetheorie is ontstaan uit onvrede over het feit dat er bij de

oerknaltheorie wordt aangenomen dat er een begin is.

Kan iets er dan ook zijn zonderbegin? Mira, en eigenlijk bijna alle kinderen van de club

denken ook dat er altijd al iets is geweest. Dat er dus geen begin bestaat.

Wiskundigenen natuurkundigen hebben aangetoond dat er niet vier (lengte,breedte,

hoogte en tijd) maar elf dimensies zijn! Dat betekent dat er veel is dat wij niet kunnen

zien.We zien de dingen zoomdat onze ogen het nietanders kunnen zien! Met andere

woorden:wij bepalen, doorhoe we in elkaar zitten, de realiteit!


