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ontzettend veel te 
Toen ik op de basisschool zat, begon het echte werk 
voor mij pas na schooltijd. Ik had samen met mijn beste 
vriend op zolder een soort laboratorium gebouwd. 
Als we na school thuiskwamen, gingen we lekker 
proefjes doen. In ons lab stonden geen dure machines, 
ingewikkelde glazen buizen of enge chemicaliën. Nee, het 
was meer een rommeltje van allerlei troep die niemand 
meer wilde hebben: batterijen, draadjes, lampjes, reepjes 
zilverfolie, stukjes glas en kapotte apparaten.

We wisten een regenboog te maken met een lamp en 
een stukje glas. Het was spectaculair. Vol verwondering 
hield ik mijn hand voor de verschillende kleuren. Een 
oude verrekijker haalden we uit elkaar en van de 
onderdelen probeerden we een microscoop te maken. 
Hierdoor zagen we kleine beestjes uit het slootje achter 
het huis bewegen. Ons grootste kunstwerk was een 
oude wekker waarvan we de secondewijzer hadden 
omgebouwd tot een soort verkeersregelaar. Op de 
speelgoedautobaan sprongen de stoplichten keurig van 
rood naar groen. 

Er is niets mooiers dan met je eigen ogen zien hoe 
iets werkt. Je vergeet het nooit meer. Een experiment 
kan ook nooit fout gaan, de natuur werkt altijd! Als 
de uitkomst niet is wat je had verwacht, is dat juist 
interessant en leuk. In ieder proefje zit een les. En als je 
het niet snapt, is er vast een ander proefje te bedenken 
dat je helpt te begrijpen hoe het wel in elkaar zit.

Vele duizenden jaren lang was het voor de meeste 
mensen genoeg om verteld te krijgen hoe de wereld 
in elkaar zat. Ze hadden liever pasklare antwoorden 
dan moeilijke vragen. Ze dachten dat gras groen was, 
omdat er kleurdeeltjes uit je ogen schoten die het gras 
groen kleurden. Of bedenk eens hoe lang mensen naar 
de maan hebben gekeken, terwijl niemand zich afvroeg 
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waarom de maan niet naar beneden valt en een appel 
bijvoorbeeld wel. 

Pas een paar honderd jaar geleden, in de zeventiende 
eeuw, gingen mensen voor het eerst vragen stellen over 
de natuur en zelf uitproberen of de antwoorden klopten. 
De grote Engelse wetenschapper Isaac Newton hield 
bijvoorbeeld een driehoekig stuk glas in een lichtstraal 
en liet zien dat het licht dan uiteenvalt in alle kleuren 
van de regenboog. Een tweede stukje glas erbij, en 
al die kleuren vormen samen weer wit licht. Mensen 
konden hun ogen niet geloven. Overal werd zijn proefje 
overgedaan. En waarom valt de maan niet naar beneden? 
Ook dat loste Newton op. Hij valt namelijk wel naar 
beneden: in een prachtige cirkelbaan om de aarde. 
Daarom draait de maan eens per maand om de aarde.

Dat je zelf dingen kunt uitproberen en zelf over dingen 
kunt nadenken is de beste uitvinding die de mens ooit 
heeft gedaan. Zo gauw je daaraan begint, is er geen 
stoppen aan. Je blijft onderzoeken en puzzelen. In de 
natuur staan nergens bordjes ‘niet aanraken’. En al 
helemaal geen bordjes met ‘niet nadenken’.

Dit boek is dan ook geen studieboek of bouwpakket. 
Het is zelfs geen kaart die je helpt de weg te vinden. 
Het is eerder een mooie rugzak met handige spullen 
erin voor op reis. Het helpt je op avontuur te gaan en 
de wereld op eigen houtje te verkennen. Te beginnen 
met de alledaagse dingen in en om je eigen huis. Je 
hebt er geen ingewikkelde apparatuur voor nodig. Als 
je de proefjes uit dit boek hebt gedaan, moet je vooral 
doorgaan en je eigen proefjes gaan bedenken. Er is zo 
ontzettend veel te ontdekken!

Robbert Dijkgraaf
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water op zijn kop
Als je een glas met water omkeert, dan valt het water 
eruit. Je kunt proberen om het water tegen te houden. 
Wat gebeurt er als je een glas water met een kaart erop 
omkeert?

1. vul het glas tot aan de rand met water, zodat het water 
bol gaat staan

2. leg de kaart met de gladde kant op het glas
3. druk de kaart zachtjes aan, zodat er geen lucht meer 

onder zit
4. til het glas op

vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je het glas 
omkeert?

5. keer het glas voorzichtig om

vraag 2: Wat is er gebeurd?
vraag 3: Hoe denk je dat dit komt?

nodig
n drinkglas

n water
n ansichtkaart
n 10 minuten
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voor je begint
Je kunt alle proefjes uit dit boek zelf doen. Het zijn 
experimenten in de natuurkunde, scheikunde en biologie. 

De meeste dingen die je voor de proefjes nodig hebt, 
heb je waarschijnlijk al in huis. En anders kun je ze kopen 
bij een supermarkt of warenhuis. Bij sommige proefjes 
heb je hulp van een volwassene nodig, bijvoorbeeld als 
er lucifers moeten worden aangestoken.

Als je de stappen precies volgt, dan zouden alle proefjes 
moeten lukken. Maar het kan wel eens gebeuren dat een 
proefje niet lukt en dat is helemaal niet erg. Soms kun je 
bedenken waarom er iets anders gebeurde, maar soms is 
het heel moeilijk om daarachter te komen.

Bij elk proefje staan vragen. Je kunt ze in je hoofd 
beantwoorden of de antwoorden opschrijven, dat mag je 
zelf weten.

Er zijn vragen om over na te denken en hierbij zijn geen 
goede of foute antwoorden. Het gaat erom wat je zelf 
denkt. Je doet dan een voorspelling (Wat denk je dat er 
gebeurt als...?) of bedenkt een mogelijke verklaring (Hoe 
denk je dat dit komt?).

Er zijn ook vragen waarvoor je moet waarnemen wat 
er bij het proefje gebeurt (Wat is er gebeurd?). Dit kun 
je doen door te kijken, maar ook door te luisteren, te 
voelen of te ruiken.

Op de tweede bladzijde van een proefje staan de 
antwoorden op de vragen en de uitleg van het proefje. 
Er is een eenvoudige uitleg voor kinderen vanaf 8 jaar en 
er is extra uitleg voor oudere kinderen en volwassenen.

Veel plezier met proefjes doen!
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Bij sommige 
proefjes staan 

deze iconen:

dit is een tip

dit is een vraag 
om verder te 

experimenteren


