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Hoe groot of klein kan een mens zijn? 
 

Met een knipoog naar de intelligente wetenschap. 
 
Noordwijk – Wandelend over het strand denk ik wel eens vooruit en kijk ik wel eens 

terug op gebeurtenissen. Omkijkend in 2005 waren er twee zaken die relativerend 

werkten in mijn gedachtenkronkels. Ogenschijnlijk zijn er geen overeenkomsten, maar 

niets is minder waar.  
 
Leo Hooijmans 
 

 
Aarde in heelal, Leo op strand, een Mijt in bed 

 
Eén was een lezing van Kris Verburg bij de Estec (FMI november 2005). Hij verhaalde zo 

mooi en duidelijk over het Universum. ‘Een goudvis in een vissenkom kijkt naar de meubelen 

in de kamer en begrijpt daar niets van. Wat er buiten in de straat gebeurt ziet hij niet en een 

paar straten verder kijken kan hij al helemaal niet. Zo kijken wij naar het heelal. We zien wel 

wat, maar snappen het niet’. Het heelal is 28,7 miljard jaren geleden ontstaan uit een oerknal. 

De aarde is ongeveer 4 miljard jaar geleden ontstaan. De maan is uit een botsing ontstaan 

tussen een meteoriet die tegen de aarde botste. Vier brokstukken cirkelden lang om de aarde 

totdat zijn samenklonterden tot de maan die we nu kennen. 

Kris wist de zaal te boeien en heel duidelijk te maken dat we héél klein zijn in dit Universum. 

Als hij dat aan een ieder in de wereld zou kunnen uitleggen zou men geen moeite meer doen 

om het leven op diverse plaatsen te verzieken door oorlog of geweld. Dan zouden we de 

betrekkelijkheid van het leven beter inzien. 

 

Totaal tegenstrijdig met de lezing was de tv-uitzending van het Klokhuis in december over de 

huismijt. In je bed wonen duizenden mijten. Een eenpersoonsbed is voor een huismijt net zo 

groot als de stad Parijs voor een mens. Een mens merkt weinig van de mijt. De beestjes zijn 

0,3 mm groot en alleen te zien onder de microscoop. De mijten leven van de huisschilfers van 

de mens en gedijen het best in een warme en vochtige omgeving. Mijten leven ongeveer twee 

maanden en produceren 200 maal hun gewicht aan poep. De vrouwtjes leggen in die tijd zo’n 

12/15 eitjes. Er zijn wel mensen allergisch voor de beestjes en hun uitwerpselen.  

Het bed openslaan en even goed de ramen open om koude lucht over de beestjes uit te spreiden 

is een goede zaak. Net zo goed als regelmatig het beddengoed wassen en het matras 

stofzuigen. 
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Zo klein als de mens zich voelt tegenover het heelal voelt een huismijt zich klein tegenover de 

mens. Als een klein kind in bed kruipt waarschuwen de mijten elkaar met de kreet: ‘God 

allemachtig, daar daalt weer zo’n grote kont op ons neer! Wat voor de mens klein is is voor de 

mijt groot. Als die kont een wind laat is dat voor die mijt een ‘oerknal’. 

Mijn hemel, begint de hele evolutietheorie dan weer opnieuw, kan men zich afvragen! 

 

In december 2005 deed een Amerikaanse rechtbank uitspraak over de zogenaamde 

‘intelligente wetenschap’ op openbare scholen. Deze wetenschap wordt niet als zodanig 

erkend. De ‘intelligente wetenschap’ kan de theorie over de evolutie niet met voorbeelden 

bewijzen. 

Religie en wetenschap moeten gescheiden blijven volgens de rechter.  
 
 
Leo Hooijmans is lid van FMN en werkzaam bij Galileo & Partners. galileo@npartners.nl 


