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Dit boek is een eerbetoon aan alle wetenschappers die zich inzetten om ‘Ik heb een vraag’ mogelijk te maken en aan
alle vraagstellers. Dank aan de partnerorganisaties en wetenschapscommunicatoren die dit mooie project dragen,
mijn gezin en Geertje Meire.
-Bart Coenen

Ik wil graag uitgever Julie, eindredacteurs Mathew & Anneleen en iedereen bij Pelckmans Uitgevers bedanken voor
hun kundige bijdragen aan dit fantastische project. Ook mijn geweldige netwerk van wetenschappers en Nerdlandinwoners verdienen een dikke merci voor hun input en aanmoediging. Last but not least dank ik mijn zoon voor
zijn feedback en zijn fenomenale vermogen om te kunnen omgaan met een drukbezette moeder en een rommelig
appartement.
- Stephanie Dehennin

Op de wetenschapssite ikhebeenvraag.be gaven wetenschappers uit de meest uiteenlopende disciplines al
meer dan 16.000 antwoorden. Jong en oud stellen er vragen over allerlei onderwerpen: biologie, fysica, taal,
geschiedenis en nog veel meer. Dit boek bundelt de beste, de meest tot de verbeelding sprekende en de meest
curieuze vragen en antwoorden die op ikhebeenvraag.be verschenen.
Meer dan 30 kennisinstellingen vormen samen het ikhebeenvraag-consortium: Agentschap Onroerend Erfgoed,
AP, Arteveldehogeschool, BIRA, Erasmushogeschool Brussel, HoGent, Howest, ILVO, imec, INBO, ITG, KBIN,
KdG, Koninklijke Sterrenwacht van België, KMDA, KMMA, KU Leuven, LUCA, Odisee, Plantentuin Meise, PXL,
SCK∙CEN, Thomas More, UCLL, UGent, UHasselt, Universiteit Antwerpen, VIB, VITO, VIVES, VLIZ en VUB.
Ikhebeenvraag.be en het boek Ik heb een vraag. Wetenschappers over de toekomst worden gesteund door de
Vlaamse overheid.

Ik ben gewoon een kind dat nooit is
opgegroeid. Ik blijf hoe- en waarom-vragen
stellen. Af en toe vind ik een antwoord.
NATUURKUNDIGE STEPHEN HAWKING, 'A BRIEF HISTORY OF TIME'
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136 Moet je aanleg hebben voor wiskunde om er
goed in te worden?
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met een zwembril op niet?
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158 Bestaan zeemeerminnen?
159 Hoe werkt een déjà vu?
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