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Sterrenstof, oersoep en bijzondere souvenirs uit de ruimte 
Tentoonstelling Leven in het heelal vanaf 14 oktober in NEMO 

 

Wat hebben een meteoriet, een horloge van Wubbo Ockels en jijzelf gemeen? Ze zijn alle drie in de ruimte 

geweest. Misschien niet jijzelf, maar wel de sterrenstof waarvan jij en alles om je heen is gemaakt. In de 

nieuwe tentoonstelling Leven in het heelal in NEMO ontdek je wat die allerkleinste deeltjes te maken 

hebben met de allergrootste fenomenen in de ruimte. Ga vanaf 14 oktober mee op ontdekkingsreis in 

NEMO: van de verste uithoeken van het heelal tot het ontstaan van jezelf. 

 

 
Objecten uit de tentoonstelling: een glasspons, gesteente van verschillende mineralen en een 

hersenkoraal. Hoe weet je eigenlijk of iets leeft of niet? 

De aarde en jij zijn maar een minuscuul klein onderdeel van een onvoorstelbaar groot heelal. Over dat 

heelal komen we steeds meer te weten. Dankzij ontwikkelingen in technologie en wetenschap kunnen we 

satellieten en astronauten de ruimte in sturen. Onze zoektocht in het heelal levert ons naast de mooiste 

kiekjes van maankraters en de ringen van Saturnus nieuwe kennis op over de deeltjes en krachten hier op 

aarde. Maar er is heel veel wat we nog niet weten. Hoe is het leven ontstaan? Zijn wij eigenlijk alleen? 

Kunnen wij op een andere planeet wonen? En als we een andere planeet vinden, wie is daar dan de baas?  

 

Extremen in het heelal 

In de tentoonstelling word je meegenomen langs extremen: van het allerkleinste deeltje tot de grootsheid 

van het heelal. Van de donkerste oceanen tot de heetste temperaturen. En van onderzoek op onze aarde 

tot astronauten die op een bijzondere ruimtemissie gaan. Je merkt dat reizen in de ruimte niet altijd een 

pretje is. Zonder zwaartekracht is douchen in de ruimte bijvoorbeeld een stuk lastiger. Ook betekent het 

hard werken met weinig vrije tijd. Zo was de Nederlandse astronaut Wubbo Ockels zowat elke minuut van 

zijn ruimtereis in 1985 bezig. Zijn speciale horloge en werkschema zijn in de tentoonstelling te zien.  

 

In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven maken drie varianten op de oersoep, het 

beroemde Miller-Urey experiment, onderdeel uit van de tentoonstelling. Met deze wetenschappelijke 

experimenten wordt onderzocht hoe uit losse moleculen bouwstenen voor leven kunnen ontstaan. 

 

De tentoonstelling Leven in het heelal bevindt zich op Elementa, de derde verdieping van NEMO Science 

Museum. De tentoonstelling is gericht op bezoekers vanaf 12 jaar. Op deze verdieping kunnen bezoekers 

ook zelf aan de slag met scheikundige proefjes in het BASF Lab.  

 

NEMO vernieuwt 

De vernieuwde verdieping Elementa is onderdeel van een grondige vernieuwing van alle 

tentoonstellingsverdiepingen van het museum. Een vernieuwing die mede mogelijk is gemaakt door onze 

hoofdpartners BankGiro Loterij, BASF en Google. Naast deze hoofdpartners leverden VSBfonds, 

Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Zabawas een waardevolle bijdrage aan de 

nieuwe tentoonstelling. De inhoud kwam tot stand in samenwerking met onder andere European Space 

Agency (ESA), Netherlands Space Office (NSO), SRON (Netherlands Institute for Space Research), Nikhef 

(Nationaal instituut voor subatomaire fysica in Nederland) en de Technische Universiteit Eindhoven. De 

tentoonstelling bevat onder meer bruiklenen van Museum Boerhaave en Naturalis Biodiversity Center. 

 



**NOOT voor de REDACTIE (niet voor publicatie)** 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting via 

telefoonnummer 020 - 531 31 29 of e-mail pers@e-NEMO.nl 

 

Facebook:  www.facebook.com/nemosciencemuseum    

Twitter:   www.twitter.com/nemoamsterdam     

Instagram:  www.instagram.com/nemosciencemuseum       

Alle persberichten en beeldmateriaal van NEMO zijn terug te vinden via: www.nemosciencemuseum.nl/pers  

 

De activiteiten van NEMO worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en andere partners 

die ons inhoudelijk of financieel steunen. Bekijk alle partners van NEMO via: 

www.nemosciencemuseum.nl/partners  

 

 

mailto:pers@e-NEMO.nl
http://www.facebook.com/nemosciencemuseum
http://www.twitter.com/nemoamsterdam
https://www.instagram.com/nemosciencemuseum
http://www.nemosciencemuseum.nl/pers
http://www.nemosciencemuseum.nl/partners

