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Een doortastend onderzoeker - over grondstoffen en eindigheid 

Soulimans eerste geheime verslag 

Ik denk dat ik iets heel eenvoudig maar levensbelangrijk heb ontdekt! 

Kijk ... Wij leven op de aarde. En wat doen wij op de aarde? Wij kappen en boren in de 
grond. Waarom doen wij dat? Wel, de aarde zit boordevol grondstoffen. Olie, water, goud, 
koper, kalk, uranium, ... Er zijn zoveel grondstoffen dat ik ze niet allemaal kan opnoemen.  
Die grondstoffen gebruiken we om alles te maken dat je maar kan bedenken: van een huis, 
papier, boeken, ... tot een mp3-speler of een computer. Maar ook ons eten maken we uit 
de grondstoffen van de aarde. Sommige van die grondstoffen zijn erg belangrijk voor ons. 
Ze zijn zo belangrijk dat we zonder niet kunnen leven. Zonder water bijvoorbeeld ... Stel je 
voor dat we ooit zonder water komen te zitten! We zouden niet alleen niets om te drinken 
hebben, er zouden ook geen groentjes meer kunnen groeien. En misschien zijn er nog wel 
grondstoffen waar we gewoonweg echt niet zonder kunnen.  

De meeste grondstoffen moeten eerst naar een fabriek om er verwerkt te worden tot een 
voorwerp, zoals bijvoorbeeld een computer. Andere grondstoffen kan je zomaar gebruiken, 
zoals een bloemkool, of worteltjes. Daar komt dan weer geen fabriek aan te pas. 

Maar het allerbelangrijkste wat ik ontdekt heb is dit ...  

Als we teveel grondstoffen uit de aarde halen, raakt de aarde gewoon "op". Met "op" wil 
ik zeggen dat er gewoonweg niets meer uit de aarde te halen valt: geen water, geen olie, 
geen goud, ... Ik vermoed dat dit heel erg zou zijn, maar het fijne weet ik er nog niet van. 

Maar wat een ontdekking is dit toch! Dat ik zo snel tot zo iets belangrijks kom! 

Amai, de aarde boordevol grondstoffen die wij gewoon aan het gebruiken zijn alsof het 
niets is, terwijl die grondstoffen wel gewoon "op" kunnen geraken... Ik kan het nog steeds 
niet goed geloven. Maar goed, ik ga verder met mijn onderzoek! 
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Soulimans tweede geheime verslag 

Waaw... Ik heb echt het gevoel dat dit onderzoek me veel slimmer maakt. 

Ik heb de grondstof 'water' eens onderzocht. Want je weet dat ik vermoedde dat wij zonder 
water echt niet kunnen leven. Wel, vandaag ben ik er meer over te weten gekomen ... 

Water is eigenlijk een hele kostbare grondstof uit onze aarde. Water komt uit bronnetjes, 
en stroomt zo in beekjes, die dan rivieren worden, of meren en die dan uiteindelijk naar de 
zee stromen. Het lijkt alsof er altijd genoeg water zal zijn, maar dat is AB-SO-LUUT niet 
waar! 

De voorbije 50 jaar hebben wij zoveel water gebruikt, dat het water écht aan het "op" 
geraken is. Weet je hoe dat komt? 

Wel, omdat al onze spullen die wij kopen (en geef toe, wij kopen nogal wat spulletjes!), 
gemaakt zijn in een fabriek en die fabrieken allemaal gigantische hoeveelheden water 
verbruiken.  

Ik geef een paar voorbeelden: 

Om 1 t-shirt te maken, is wel 2700 liter water gebruikt, voor een auto 200.000 liter water, 
voor 1 blad papier 10 liter wate! Is dat niet om achterover te vallen op je stoel? 

Ook om ons eten te maken is veel water nodig. Voor 1 kg rijst is er wel 3000 liter water 
nodig. 3000 liter, stel je voor! 

Veel van die fabrieken gebruiken zoveel water, dat er voor de mensen die rond het 
fabriek wonen geen water meer overblijft om te drinken. Dat komt omdat de fabriek 
zoveel water uit de rivier pompt dat de rivier gewoon leeg geraakt. Straf hé! In veel streken 
over de hele wereld zitten mensen gewoonweg vandaag al zonder water. En naar het 
schijnt gaan er steeds meer mensen zonder water komen te zitten. Toch als we niks doen. 
Als we gewoon maar spullen blijven kopen die we, eerlijk, eigenlijk niet echt nodig hebben! 

Potjandorie, ik moet verder met mijn onderzoek. Dit is echt straffe koffie! 
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Soulimans derde geheime verslag 

Olie. Ik hoorde er veel van op het nieuws. Nog niet zo lang geleden is er nog een 
olieplatform ontploft waarna MILJOENEN liters olie gewoon de zee in liepen. Hele stranden 
waren pikzwart, vogels en dieren zijn gestorven, vissers waren hun werk kwijt omdat alle 
vissen gewoon dood waren. Ja, dat was een hele grote ramp.  

Die olie is dus een hele belangrijke grondstof, want een milieuramp of niet, mensen blijven 
maar olie oppompen uit de grond. Ik vermoedde dat olie dus wel heel belangrijk moet zijn 
voor ons. Dit is wat ik ontdekt heb ... 

Olie gebruiken we ongeveer voor alles. Zonder olie kunnen onze machines bijvoorbeeld 
niet draaien. Zonder machines kunnen fabrieken geen spullen maken, dus ook geen t-shirts, 
onderbroeken, auto's, computers, haarspelden, geen pispotten, papier, meubels, ... Zonder 
olie kunnen er ook geen auto's of vrachtwagens rijden, maar ook geen vliegtuigen, treinen, 
boten, ...  

Nog geen 150 jaar geleden gebruikten we geen olie. Dan deden we alles zelf. Maar toen 
ontdekte iemand de olie en plots zijn we alles beginnen doen met olie. Ondertussen 
zouden we heel erg in de problemen zitten als de olie zou "op" geraken. Want hoe zou ons 
eten dan tot bij ons komen, als er geen vrachtwagens kunnen rijden om ze tot in de winkel 
te brengen? Wie van ons heeft er nog een eigen groentetuin? 

Ja, olie is misschien niet echt levensnoodzakelijk, maar we zijn er wel heel erg afhankelijk 
van geworden.  

Het ergste is dat olie net als water is. We hebben er de laatste tijd zoveel van uit de aarde 
gehaald, dat er bijna niets meer in de aarde zit. Bovendien vervuilen die fabrieken en 
auto's de lucht.  

Hoe meer ik ontdek, hoe meer ik soms denk: "Waar zitten de mensen met verstand toch? 
Zijn die nog niet geboren? Of zijn ze al geboren en zijn dat de kinderen die vandaag op 
school zitten?" Echt waar, ik hoop op dat laatste! 
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Soulimans vierde geheime verslag 

Omdat ik zo geschrokken ben over wat er gebeurt met een "gewone" grondstof als water, 
wou ik ook onderzoeken wat het verhaal achter een grondstof als goud is. 

Voor goud zijn al vele oorlogen gevochten, dus ik zou denken dat dit wel een hele speciale 
grondstof is. Dit is wat ik heb ontdekt ... 

Goud is erg belangrijk geworden in ons leven. Goud wordt gebruikt in alles wat elektronica 
is: computers, gsm's, mp3-spelers, ...  

De fabrieken, waar alles wordt gemaakt, werken vandaag met computers. Zonder goud, 
geen computers, zonder computers, geen fabrieken dus ook geen kleren, schoenen, 
dakpannen, deurbellen, ramen, boekentassen, frisdrank, auto's, vrachtwagens, vliegtuigen, 
... 

En zonder auto's, vrachtwagens, vliegtuigen, ... ook geen eten in de winkels. Zonder eten in 
de winkels ... tja, moeten we terug groentetuintjes maken in onze tuin? 

Conclusie: goud is misschien niet zo  levensnoodzakelijk zoals water, maar we zijn er heel 
erg afhankelijk van geworden. Eigenlijk is goud net als olie: lang geleden werd het niet 
gebruikt in computers en deden de mensen het perfect zonder. Alleen vandaag kunnen we 
niet meer zonder.  

Ook goud is niet oneindig. Op een dag zal het goud "op" zijn.  

Een groot probleem is dat we bij het graven naar goud bossen wegkappen en de grond en 
het water vervuilen.  

Als we nu wat minder goud zouden gebruiken, dan zouden er dus meer bossen zijn, en de 
grond en het water minder vervuild.  


