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De ruimte in mijn hoofd
Vrije gedachten op zwerftocht door een groots heelal

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleraar Hoge-energieastrofysica

aan de Universiteit van Amsterdam
op woensdag 29 oktober 2003

door

Ralph Wijers



We are all in the gutter
but some of us are looking at the stars

Oscar Wilde



Mijnheer de Rector Magnificus,
Zeer geachte toehoorders,

Vandaag vier ik het zeldzame voorrecht dat ik van mijn hobby mijn beroep mocht
maken. Ook vier ik trots dat ik de sterrenkunde zal mogen beoefenen als vertegen-
woordiger van het Sterrenkundig Instituut ‘Anton Pannekoek’ en de Universiteit
van Amsterdam, in de beste sterrenkundige gemeenschap van de wereld: de Neder-
landse. Mijn rede heeft de titel ‘De ruimte in mijn hoofd’, natuurlijk omdat ik u iets
wil vertellen over mijn vak, maar ook omdat ik wat breder wil ingaan op goede we-
tenschap en wat daarvoor nodig is.

Het onderzoek van de ruimte

Het zal u weinig verbazen dat de sterrenkunde een van de oudste wetenschappen is.
Iedereen kijkt immers wel eens ’s nachts naar boven, en zelfs in Nederland zie je dan
soms een heldere sterrenhemel. Af en toe sta je daar dan bij stil: Wat is dat mooi!
Wat zijn sterren eigenlijk? Hoe groot is het heelal? Is het altijd zo geweest?

Het zoeken naar antwoorden op deze vragen is in de loop der tijden steeds meer
het werk geworden van sterk gespecialiseerde onderzoekers. Wij specialisten ver-
garen elke dag meer kennis door metingen te doen, met steeds ingewikkeldere ap-
paraten, en stellen steeds complexere en abstractere theorieën op om al deze nieu-
we metingen te verklaren. Helaas betekent die toenemende complexiteit dat het
voor u steeds lastiger wordt om mee te genieten van moderne wetenschap; daarom
is het belangrijk dat wetenschappers hun best doen om hun vak aan alle geïnte-
resseerden uit te leggen. Onder het motto dat je altijd bij jezelf moet beginnen met
het verbeteren van de wereld geef ik u dus eerst een kijkje in mijn eigen keuken, het
onderzoek naar gammaflitsen.
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Wetenschappelijke ontdekkingen doe je op allerlei plaatsen en tijden, en grof-
weg op twee manieren. De eerste manier is dat je lang nadenkt over een probleem
en er hard aan werkt, en dan kom je, vaak vrij plotseling onder de douche of zo, op
de oplossing. Dat is de klassieke ‘eureka!’-ervaring en de manier waarop u waar-
schijnlijk denkt dat het gaat. Veel vaker echter begint een ontdekking doordat ie-
mand per ongeluk tegen iets vreemds aanloopt, bijvoorbeeld als een experiment
misgaat; een beroemd voorbeeld is het beschimmelde kweekschaaltje van Ian Fle-
ming dat leidde tot de ontdekking van penicilline. De meest voorkomende uitroep
bij een ontdekking is dan ook: ‘hèè!?’, gevolgd door iets wat ik hier niet hardop zal
herhalen. Dat soort ontdekkingen krijg je ook zeker niet gratis, want je moet goed
opletten om te weten dat je op iets belangrijks gestuit bent. Winston Churchill zei
het zo:

Man will occasionally stumble over the truth, but most of the time he will pick himself
up and carry on.1

(Soms struikelt de mens over de waarheid, maar meestal krabbelt hij weer overeind en
gaat verder.)

Gammaflitsen zijn een erfenis van de eerste beetjes dooi in de Koude Oorlog.2 De
Sovjets en Amerikanen waren overeengekomen dat er geen kernwapens meer ge-
test mochten worden in de dampkring en de ruimte. Naleving hiervan moest na-
tuurlijk gecontroleerd worden, en daarvoor werden satellieten gelanceerd die flit-
sen gammastraling, die karakteristiek zijn voor een kernexplosie, konden zien.
Rond 1967 begonnen deze satellieten inderdaad flitsen van gammastraling te zien,
maar niet van kernwapens. Hèè!? Gammastraling is een soort heel energierijk licht.
Minder energierijke soorten, die we later ook nog zullen tegenkomen, zijn
röntgenstraling, zichtbaar licht, infraroodlicht en radiostraling. In tegenstelling tot
al die andere soorten zien we gammastraling niet met telescopen, maar met een
soort geigertellers, die ‘klikjes’ afgeven wanneer er gammastraling doorheen gaat,
maar die ons niet kunnen zeggen waar die vandaan komt. Toch lukte het in 1973 om
aan te tonen dat deze gammaflitsen niet van de aarde of van de zon kwamen.

Maar waar kwamen ze dan wel vandaan? De normale manier om op zoek te gaan
naar een antwoord, is te kijken wat voor ander licht gammaflitsen nog maken, maar
omdat we niet wisten waar ze aan de hemel staan, konden we onze telescopen er
niet op richten. Gammaflitsen gebeuren ook op geheel onvoorspelbare tijden en
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plaatsen, dus je kunt je telescoop niet van tevoren alvast op de goede plaats richten.
Dit probleem heeft ruim 25 jaar geduurd en heeft aan gammaflitsen een wat legen-
darische status gegeven: meestal duurt het veel minder lang om op te helderen wat
de aard van een nieuw ontdekte soort lichtbron is. Hoe langer een probleem onop-
gelost blijft, des te beroemder wordt het. Er was toen ook zeer veel discussie over
wat gammaflitsen nu eigenlijk zijn. Omdat sterrenkundigen ook maar mensen zijn,
worden discussies van deze soort emotioneler en heftiger naarmate er minder be-
kend is, maar dat zet nooit veel zoden aan de dijk.

Uiteindelijk werd het probleem opgelost met een nieuw, ingenieus instrument,
ontwikkeld en gebouwd door SRON, de Stichting Ruimte-Onderzoek Nederland,
in Utrecht. Het is een soort groothoeklens voor röntgenstraling, waarvan gamma-
flitsen ook een beetje maken. Omdat er met deze camera zo’n groot stuk hemel te
zien was, zou er binnen dat blikveld eens per maand toevallig een gammaflits moe-
ten gebeuren binnen zijn blikveld, en daarvan zouden we dan precies de plaats te
weten komen. Twee van deze camera’s bevonden zich aan boord van de Italiaans-
Nederlandse satelliet BeppoSAX. Op 28 februari 1997 was het prijs: een van de ca-
mera’s zag de röntgenstraling van een gammaflits en gaf snel aan onderzoekers op
aarde door waar die flits aan de hemel stond. Telescopen van de Brits-Nederlandse
sterrenwacht op La Palma werden op die plaats gericht en vonden een almaar zwak-
ker wordend lichtstipje, dat de naam ‘nagloeier’ van de gammaflits kreeg.3 Met de
overige, Italiaanse, röntgentelescopen aan boord van BeppoSAX werd deze zelfde
nagloeier tegelijk ook ontdekt.4 ‘Eureka!’ Want deze ontdekking, van de groep van
Jan van Paradijs hier in Amsterdam, was geen toeval: men was hier in sterke interna-
tionale competitie naar op zoek, al hielp een beetje geluk toch wel.

Le hasard ne favorise que les esprits préparés…5

(Het toeval bevoordeelt alleen de voorbereide geesten…)

zei Louis Pasteur daarover. Het debat over de vraag hoe ver weg gammaflitsen staan,
werd ook meteen beslist: ze staan in heel verre melkwegstelsels. Dat betekent dat ze
ontzettend veel licht moeten geven om toch nog zichtbaar te zijn: een gammaflits
geeft in tien seconden net zoveel energie af als onze zon in haar hele leven.

In die tijd was ik zelf in Cambridge, waar ik werkte aan de gammastraling die
deze flitsen maken. De ontdekking van de nagloeier was een grote doorbraak, maar
voor Rees en Mészáros in Cambridge waren ze geen verrassing, omdat zij ze al theo-
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retisch voorspeld hadden.6 Dat was heel bijzonder, want meestal loopt de theorie
een eindje achter de waarnemingen aan. Voorspellingen van geheel nieuwe ver-
schijnselen die ook nog uitkomen, zijn vrij zeldzaam. Samen met hen breidde ik de
modellen wat uit en vond een test om te zien of de nagloeier zich inderdaad volgens
hun theorie gedroeg, en dat deed hij. Sindsdien zijn er ongeveer veertig nagloeiers
van gammaflitsen gevonden. Ze houden zich niet allemaal precies aan het originele
model, maar met wat logische en niet al te moeilijke uitbreidingen is dat te onder-
vangen.7

Wat zijn nu volgens het model van Rees en Mészáros gammaflitsen en hun na-
gloeiers? Welnu, ze beginnen met een ontploffing: al die enorme hoeveelheid ener-
gie zit in een stukje ruimte niet groter dan Amsterdam, en die kun je niet opgeslo-
ten houden. Het klapt uit elkaar met bijna de hoogst mogelijke snelheid: de
lichtsnelheid. Op zich komt hier nog bijna geen licht bij vrij; we zien de ontploffing
zelf haast niet. Na een tijdje begint het zeer snelle gas te botsen met gas dat overal
tussen de sterren zit. Deze botsing veroorzaakt een schok, net als de knal van een
straaljager die sneller dan het geluid vliegt. De schok bij een gammaflits is echter
veel sterker en verhit het gas tot een zeer hoge temperatuur. Het gloeien van dit
zeer hete gas veroorzaakt het licht dat we zien: eerst de gammastraling van de flits
zelf en dan, naarmate het opgeveegde gas de schok steeds verder afremt, steeds
minder energierijke straling van de nagloeier: eerst vooral röntgenstraling, dan
zichtbaar licht en uiteindelijk radiostraling. Inmiddels hebben we ook ontdekt dat
materiaal niet in alle richtingen wordt weggeslingerd. Het wordt in twee tegen-
overgestelde richtingen in vrij smalle bundels uitgestoten, een beetje zoals de twee
lichtbundels van een vuurtoren.

Nu heb ik uitgelegd wat een gammaflits is en hoe hij werkt, maar de hamvraag
blijft: Wat veroorzaakt nou die explosie? Waar haalt Moeder Natuur zo snel zoveel
energie vandaan? Kort gezegd, is een gammaflits de zwanenzang van een zeer zware
ster?8 Dat gaat als volgt: Sterren, zoals ook onze zon, moeten voortdurend vechten
tegen de zwaartekracht, die ze wil samenknijpen. Dat doen ze door hun gas heel
heet te houden, waardoor de druk van dat gas de zwaartekracht kan tegenhouden.
Maar doordat het gas heet is, gloeit deze, en aan de buitenkant van de ster geeft dat
gloeiende gas energie af in de vorm van licht; dat is het licht dat we de ster zien uit-
stralen. Dat energieverlies zou de ster doen instorten, ware het niet dat ze dit kan
aanvullen door kernfusie in haar centrum, maar daarvoor is brandstof nodig – wa-
terstof in dit geval – en die raakt een keer op. Dan kan de ster zich nog even redden
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door de as van de waterstofverbranding – helium – weer verder te verbranden tot
koolstof, maar snel daarna houdt het echt op. Uw bestaan dankt u overigens aan die
sterren, want elk van de vele koolstofatomen in uw lichaam is ooit bij 100 miljoen
graden in het midden van een ster gebakken. Wanneer een ster meer dan tien keer
zoveel materiaal heeft als de zon stort het binnenste daarvan in elkaar tot een heel
klein maar zwaar balletje materiaal dat een neutronenster heet. Bij dat instorten
komt een heleboel energie vrij, bijna zoveel als bij een gammaflits, en die energie
blaast de rest van de ster op. De gloeiende, wegvliegende resten van de ster worden
dan een paar weken heel helder. Dit heet een supernova. Als de ster nu nog wat
zwaarder is, kan het binnenste zelfs instorten tot iets nog kleiners: een zwart gat.
Een zwart gat kan, als het ronddraait, zoveel energie uitspuwen in de vorm van bun-
dels snel materiaal dat die bundels dwars door de buitenlagen van de ster heen kun-
nen boren. Die bundels gaan dan botsen met het gas dat om de ster heen hangt en
daardoor veroorzaken ze de gammaflits en de nagloeier.

In de komende jaren zijn er nog heel wat mooie en taaie problemen op te lossen
die samenhangen met gammaflitsen. We weten al dat er veel meer zware sterren
sterven dan er gammaflitsen zijn. Er zijn dus waarschijnlijk bijzondere omstandig-
heden in een ster nodig om haar een gammaflits te laten worden; wij zullen erachter
moeten komen wat die omstandigheden zijn. Daarbij zullen we zoals tevoren nieu-
we waarnemingen gebruiken, maar ook hard werken aan betere modellen. Een gro-
te sprong voorwaarts verwachten we van de Swift-satelliet, die in mei 2004 door
NASA moet worden gelanceerd. Deze satelliet is veel beter in het vinden van gam-
maflitsen, zodat we niet één flits per maand zullen vinden maar zo’n twee per week.
Daaronder zullen ook bijzondere soorten gammaflitsen zijn – zoals hele korte,
waarvan we al weten dat ze bestaan, maar waarvan we nog net zo weinig weten als
van gewone gammaflitsen vóór 1997. Zij zouden iets totaal anders kunnen zijn. Ik
heb in de komende jaren dus nog heel wat te doen.

Een telescoop als tijdmachine

Er is nog een fascinerend aspect aan gammaflitsen. Het licht reist met grote snel-
heid, wel 300.000 km/s, oftewel ruim zeven keer de aarde rond in de tijd dat u
‘Amsterdam’ kunt zeggen. Vandaar dat u na het omschakelen van een lichtknopje
niet hoeft te wachten voordat u het licht ziet aangaan. De afstanden tussen de ster-
ren zijn echter zeer groot: het licht van de zon doet er al 8 minuten over om ons te
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bereiken; het licht van de dichtstbijzijnde volgende ster doet er ruim 4 jaar over, en
van het dichtstbijzijnde andere melkwegstel 2 miljoen jaar. Dit betekent dat we,
naarmate we verder weg kijken, ook terug in de tijd kijken. Immers, het licht dat
wij nu ontvangen, vertelt ons hoe een ster er uitzag toen het licht bij die ster ver-
trok. Nu is het heelal 13,5 miljard jaar oud en onze aarde 4,6 miljard jaar, dus een
miljoen jaar meer of minder is niet zo heel belangrijk. Erg heldere dingen, zoals
hele melkwegstelsels, supernovae en gammaflitsen, kunnen we echter met moder-
ne grote telescopen zien tot vele miljarden lichtjaren weg, en dan begint het te tel-
len. Dan wordt onze telescoop als het ware een tijdmachine, die ons direct laat zien
hoe het heelal vroeger was. Sterrenkunde is dus een historische wetenschap, net als
de geologie, de geschiedenis zelf en de evolutiebiologie: zij geeft ons direct inzicht
in het verleden, via tastbare bewijzen.

Gammaflitsen zijn verreweg de helderste bronnen van zichtbaar licht in het
heelal, dus kunnen we die juist tot de grootste afstanden en vroegste tijden zien. We
hopen ze dan ook in de komende tijd te gebruiken om meer te leren over de zeer
moeilijk te bestuderen periode in het heelal toen het minder dan een miljard jaar
oud was.

Het onderzoek vanuit de ruimte

Zoals ik al heb aangestipt, is een deel van het succes van de sterrenkunde te danken
aan het waarnemen van zoveel mogelijk soorten licht, en voor de soorten licht die
niet door de dampkring kunnen (zoals infrarood, ultraviolet en gammastraling) be-
tekent dit de noodzaak van ruimtevaart. We doen dus tegenwoordig een deel van
ons onderzoek ván de ruimte ook vanuít de ruimte. De bouw en lancering van we-
tenschappelijke satellieten is een dure zaak; daarom wordt het vaak gedaan in inter-
nationaal samenwerkingsverband, net als de bouw van grote sterrenwachten op
aarde. Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld als pionier in het ruimteonder-
zoek en is er via SRON nog steeds nauw bij betrokken. Lang voor de snelle plaatsbe-
paling van gammaflitsen stond Nederland al vooraan bij belangrijke ontdekkingen:
in 1976 was er de ontdekking van röntgenflitsen met ANS, een heuse Nederlandse
satelliet. Ander pionierend werk in de hoge-energieastrofysica was onze bijdrage
aan cos-B, een van de eerste gammasatellieten. En aan de andere kant van de regen-
boog was er ‘onze’ infraroodsatelliet, IRAS. IRAS verkende voor het eerst de hele
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hemel in het verre infrarood en ontdekte ultraheldere melkwegstelsels, waar zeer
grote hoeveelheden sterren worden geboren – nog steeds een zeer opwindend on-
derzoeksterrein.

Op zo’n grote traditie moet worden voortgebouwd. Dit vereist voor het onder-
zoek met deze instrumenten niet alleen steun aan SRON, die ons moet vertegen-
woordigen in satellietprojecten, maar ook steun vanuit NOVA, onze nationale on-
derzoeksschool. NOVA heeft zich, zeer terecht, als een van haar hoofddoelen
gesteld om Nederlandse deelname in instrumenten voor de Europese Zuidelijke
Sterrenwacht te vergroten. Men moet echter ook niet te veel op één paard wedden.
De kracht van onze sterrenkunde komt voort uit een lange traditie van sterkte in
vele golflengtegebieden, alsmede in een goede theoretische grondslag van waaruit
de waarnemingen op belangrijke problemen worden gericht. Wetenschap is on-
voorspelbaar en dus is de beste voorbereiding op de toekomst een streven naar
kracht in de breedte.

In de toekomst zullen we steeds meer andere boodschappers dan licht gebrui-
ken om kennis te verkrijgen over hemellichamen; ik verwacht dat dit tot revolutio-
naire ontwikkelingen zal leiden waar ook wij op moeten inspringen. Binnenkort
hopen we de kosmos bijvoorbeeld ook te kunnen waarnemen met hoogenergeti-
sche neutrino’s. Dit zijn bijzondere deeltjes die bijna overal dwars doorheen vlie-
gen. Daardoor zijn ze heel moeilijk te vangen, maar kunnen ze eveneens zelfs vanuit
het binnenste van hemellichamen ons bereiken, hetgeen ze extra interessant maakt.
Hoogenergetische neutrino’s en hun detectie zijn een van de specialismen van onze
Amsterdamse collega’s in de hoge-energiefysica, terwijl de Amsterdamse sterren-
kunde een lange traditie heeft van onderzoek naar de hemellichamen die het meest
waarschijnlijk deze neutrino’s uitzenden, zoals zwarte gaten en gammaflitsen. Dat
geeft ons dus een zeer goede gelegenheid voor meer samenwerking tussen beiden,
waar inmiddels hard aan wordt gewerkt.

Naast de steun die de overheid aan de sterrenkunde geeft via de gewone kanalen,
zoals de universiteiten, NWO, ESA, en ESO, is het af en toe ook noodzakelijk grote,
bijzondere investeringen in vernieuwende instrumenten te doen. Door de bouw
van de Westerbork-telescoop in de jaren zeventig werd Nederland voor zeker een
tiental jaren hét wereldcentrum van de radiosterrenkunde. De kans doet zich nu
voor deze positie te heroveren met de bouw van de LOFAR-telescoop. Het is te ho-
pen dat de overheid deze kans zal grijpen. Wij zijn er klaar voor.
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De ruimte in uw hoofd – Wetenschap in de samenleving

Ik hoop dat u uit het bovenstaande hebt begrepen dat er in de sterrenkunde in de ko-
mende jaren nog veel opwindende en diepgaande ontwikkelingen te verwachten
zijn en dat de Amsterdamse en Nederlandse sterrenkunde goed voorbereid zijn op
die toekomstige uitdagingen. Echter, de sterrenkunde en de gehele wetenschap
waarvan zij deel uitmaakt heeft, naast goede wetenschappers en geld, nog meer no-
dig om te kunnen voortbestaan. Ze moet zijn ingebed in een maatschappij waarin
een gezond intellectueel klimaat heerst. Dat vereist dat er voldoende steun en be-
langstelling voor wetenschap is om genoeg mensen te stimuleren tot het volgen van
een wetenschappelijke opleiding en dat het wetenschappelijke onderwijs geheel vrij
van levensbeschouwelijke beperkingen haar inhoud kan kiezen.

De verspreiding van kennis

Aan de oppervlakte lijkt er een consensus te zijn, zeker ook in de technische en na-
tuurwetenschappelijke richting, dat het opleidingsniveau van onze samenleving
moet toenemen om ons land economisch sterk te houden. Maar wat heeft dat nu ei-
genlijk om het lijf? Politici roepen om de haverklap ‘kenniseconomie’, maar intus-
sen moeten we constateren dat zelfs in de vette jaren negentig de fractie van ons
bruto nationaal product die wordt besteed aan onderwijs alleen maar is gedaald.
Grote bedrijven klagen steen en been over gebrek aan natuurwetenschappelijk op-
geleide mensen, maar als ze daar dan een goeie van krijgen, weten ze geen betere
beloning voor zo iemand te vinden dan wat ze zelf ambiëren: bevordering tot mana-
ger! Kunt u zich indenken dat veel jonge mensen dan maar meteen voor manager
gaan leren?

Aan algemene kennis van wetenschap schort ook wel het nodige: bij een recente
ondervraging bleek bijvoorbeeld dat eenderde van de Nederlanders niet weet dat
de aarde om de zon draait, en dat één rondje een jaar duurt. Wij, wetenschappers,
zullen dit probleem deels zelf moeten oplossen. Wij moeten tijd vrijmaken om ie-
dereen die het maar wil horen te laten meegenieten van onze mooie wetenschap-
pen. De sterrenkunde kan hier wellicht een voortrekkersrol spelen, omdat ze al een
lange traditie van popularisering heeft en omdat ze mensen gemakkelijk lijkt aan te
spreken, maar alle vakgebieden zullen zich hiervoor moeten inspannen. Te vaak
hoor ik van collega’s dat het erg moeilijk is om abstracte dingen uit te leggen en dat
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sterrenkunde het gemakkelijk heeft omdat je gewoon mooie plaatjes kunt laten
zien.

Staat u mij toe een tegenvoorbeeld te geven: Weet u eigenlijk waarom het ’s
nachts donker is? Inderdaad, dat is een strikvraag, want het simpele antwoord dat
dat komt omdat de zon is ondergegaan, is slechts de helft van de oplossing. In het
heelal van de negentiende eeuw zou het namelijk ook ’s nachts licht moeten zijn.
Men dacht toen vrij algemeen dat het heelal oneindig oud was en onveranderlijk.
Als dat inderdaad waar zou zijn, dan zouden we ’s nachts het licht van oneindig veel
sterren moeten kunnen zien. En die oneindig veel sterren geven bijna oneindig veel
licht, zodat het niet zomaar licht zou zijn ’s nachts, maar zelfs dat al dat licht de aarde
zou verhitten tot dezelfde temperatuur die heerst aan het oppervlak van sterren
(een graadje of 6000)! Toch is het ’s nachts donker en koud, hoe kan dat nou? (Dit
heet de paradox van Olbers.) Welnu, het kan alleen als het heelal níet oneindig oud
is. Alleen de sterren waarvan het licht er minder dan de leeftijd van het heelal –
13,5 miljard jaar – over doet om ons te bereiken, kunnen we ’s nachts zien. Dat zijn
er veel te weinig om de krant bij te lezen. Denk u daar eens aan wanneer u vannacht
omhoog kijkt. Het mag zelfs bewolkt zijn. Als u merkt dat het donker is dan heeft u
daarmee voor uzelf bewezen dat het heelal een begin heeft gehad. Dat is toch een
diepe conclusie uit een hele simpele waarneming. Zonder mooie plaatjes.

Alle wetenschappen zijn innig met elkaar verbonden, alsook met de kunsten, en
behoeven en verdienen gezamenlijke verdediging. Het zijn immers allemaal die be-
zigheden waarvoor de menselijke creativiteit essentieel is. De oude Grieken druk-
ten deze verbondenheid uit door ze alle onder bescherming te stellen van de negen
muzen, die behalve de kunsten ook twee van de oudste wetenschappen bescher-
men: de geschiedenis (Kleio) en de sterrenkunde (Ourania). Ik herhaal daarom hier
het citaat van Benjamin Franklin (tegen zijn medestanders in de Amerikaanse revo-
lutie) uit de oratie van Icke:9

We must all hang together, or else we shall surely hang separately.10

(We moeten ons in samenhang verdedigen, anders zullen we allen apart hangen.)

Wat is eigenlijk natuurwetenschap?

Dit gezegd zijnde, hoop ik dat u mij vergeeft dat ik nu toch op de natuurwetenschap
alleen wat nader inga; ik weet daar nu eenmaal wat meer van af. Een van de proble-
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men van onze tijd is dat er vele nieuwe filosofieën zijn wier mentale kwakzalverij
soms net zo serieus wordt genomen als de traditionele natuurwetenschap. Een be-
langrijke reden hiervan is dat we mensen op school wel de resultaten van natuur-
kunde, scheikunde en biologie uitleggen, maar niet stilstaan bij de algemene ken-
merken van natuurwetenschap. We helpen ze niet om kritisch te staan tegenover
beweringen in dure woorden van anderen en om onderscheid te maken tussen zin
en onzin. Het absolute record wordt volgens mij gehouden door reclamefilmpjes
voor schoonheidscrèmes: die staan stijf van de gebakken lucht.

De studie van de wijze waarop wetenschap werkt en waarom, is een vakgebied
op zich, waarin ik niet goed thuis ben. Toch zal ik als beoefenaar van natuurweten-
schap in de praktijk proberen uit te leggen hoe ik denk dat je goede natuurweten-
schap kunt herkennen. Op de allereerste plaats beperkt de natuurwetenschap zich
tot de studie van de objectieve werkelijkheid. Dat is al meteen een moeilijk punt,
want er zijn dikke boeken vol geschreven over wat dan wel objectief is en of er über-
haupt zoiets bestaat. Een praktische definitie is echter snel te geven: tot de objectie-
ve werkelijkheid rekenen we al die verschijnselen die we precies kunnen omschrij-
ven en waar iedereen het over eens kan worden, dat wil zeggen, metingen die
iedereen kan nadoen en op juistheid kan controleren. Natuurwetten zijn dan verkla-
ringen of regels die we afleiden uit die objectieve metingen én – dit is heel belang-
rijk – die voorspellingen doen over de uitkomst van nieuwe, nog niet gedane metin-
gen. De nieuwe metingen gebruiken we dan als test van de theorie. Ik beweer niet
dat dit een sluitende definitie is, maar in de praktijk zijn dit de grondbeginselen.

Een veelgehoord misverstand is dat natuurwetenschap daarmee ook een geloof
is: je moet maar accepteren dat je dingen objectief kunt doen en je moet maar ac-
cepteren dat er natuurwetten zijn. Dit is aperte nonsens; natuurwetenschap is niet
gestart door iemand die met de vuist op tafel sloeg en zei: ‘Zo moet het.’ Het is een
verrassing dat de natuur regelmatigheden vertoont, en het besef dat die zo be-
trouwbaar zijn dat je ze kunt gebruiken om voorspellingen te doen, is langzamer-
hand gegroeid. De fasen van de maan, bijvoorbeeld, zijn voor iedereen te zien en te
gebruiken als kalender of om getijden te voorspellen. De oude Egyptenaren ge-
bruikten de hemel al om te weten wanneer ze moesten zaaien en wanneer de over-
stroming van de Nijl zou komen. Op die ervaringen bouwt de moderne natuurwe-
tenschap voort. We hebben geleerd dat we alleen betrouwbare patronen kunnen
vinden in waarnemingen die precies en eenduidig kunnen worden vastgelegd en dat
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we alleen betere natuurwetten kunnen maken door te eisen dat hieruit voorspellin-
gen zijn te doen. Aan die afspraken houden we ons dus uit ervaring.

Darwin, de oerknal en de Bijbel

Traditioneel is de natuurwetenschap opgedeeld in vakken, zoals scheikunde, na-
tuurkunde, biologie en sterrenkunde, maar inmiddels zijn er hiertussen zoveel
raakvlakken dat deze opdeling begint te vervagen en ze alleen als geheel een logisch
en samenhangend bouwwerk vormen. Een stukje van dat bouwwerk dat mij speci-
aal dierbaar is, is de evolutietheorie van Darwin voor het ontstaan van leven op aar-
de. Dit is niet alleen vanwege de nauwe verbinding tussen de paleontologie en de
sterrenkunde als historische wetenschappen en door persoonlijke voorkeur, maar
ook vanwege de schopstoel waarop we gezamenlijk zitten: beide zijn in strijd met
de letterlijkheid van de Bijbel, en daarom regelmatig doelwit van conservatief-reli-
gieuze stromingen. De sterrenkunde blijft zelden buiten schot, ook al trekt Darwin
meer de aandacht: toen in 1999 het schoolbestuur van de Amerikaanse staat Kansas
de evolutieleer uit het middelbare-schooleindexamen schrapte, stond dat breed uit-
gemeten in de kranten. Wat er niet bij stond, was dat in dezelfde volzin de oerknal-
theorie even hard naar de prullenbak was verwezen. (En dat die laatste correct is,
dat kunt u vanaf nu elke avond zelf vaststellen!) Overigens, toen dat in Kansas ge-
beurde, werd er hier in ons beschaafde en hoogontwikkelde Nederland schamper
gelachen om die Amerikaanse primitievelingen. Wist u dat de evolutietheorie op
dat moment ook niet voorkwam in het Nederlandse biologie-examen en er nog
nooit in was voorgekomen? Ook in ons land werd dit voor de biologie centrale en
cruciale principe niet gedoceerd, omdat het – in mooi verhullend ambtenarees –
‘levensbeschouwelijk moeilijk’ is. Dit is pas een paar jaar geleden enigszins gecorri-
geerd, maar de rillingen liepen me over de rug toen ik de halfslachtige formulering
van de nieuwe examennormen las.11

Een andere aanwijzing dat problemen met religieuze belemmering van de we-
tenschap niet alleen Amerikaans of middeleeuws zijn, vinden we in de stukjes in
kranten en tijdschriften van en over de hooggeleerden Dekker, ingenieur in Delft,
en Meester, statisticus aan de VU. Beide bestonden het om in hun oraties,12 en in uit-
gebreide artikelen daarna,13 een lans te breken voor de zogeheten ‘Intelligent-
Ontwerp’-hypothese. Dit is de nieuwste uitvinding van de anti-Darwinbeweging.
Creationisten eisen namelijk al lang niet meer rechtstreeks dat scholen weer de
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schepping in zeven dagen gaan doceren; die strijd hebben ze verloren. Wat ervoor
in de plaats kwam, is een serie pseudo-wetenschappelijke stromingen die probeer-
de de bijbelse schepping een wetenschappelijk jasje te geven.14 Daarmee liep men
dan weer naar schoolbesturen met de mededeling dat het scheppingsverhaal nu een
bonafide wetenschap was geworden en op zijn minst naast Darwins evolutietheorie
moest worden gedoceerd. Ook daarmee kwamen ze uiteindelijk niet ver, en toen
kwam ‘Intelligent Design’, Intelligent Ontwerp of IO. De centrale these van deze
pseudo-wetenschap is dat er in levende wezens zulke complexe systemen zitten dat
deze onmogelijk door Darwinistische evolutie kunnen zijn ontstaan, dat wil zeggen:
door een combinatie van toevallige variaties en natuurlijke selectie. De voorstan-
ders van IO erkennen soms dat er een soort evolutie heeft plaatsgevonden, maar
stellen dat er van tijd tot tijd ingrijpen van een hogere macht nodig is om het geheel
in goede banen te leiden. Zij vinden dit een verbetering van de evolutietheorie vol-
gens Darwin.

Met de eerder vastgelegde grondbeginselen van natuurwetenschap is het niet
moeilijk om in te zien dat IO geen natuurwetenschap is. Op de eerste plaats stelt IO
gewoon zonder bewijs dat sommige dingen in de natuur te ingewikkeld zijn om via
Darwinistische evolutie te maken. Dat is onmogelijk aan te tonen! Natuurlijk zijn er
dingen die we nu niet kunnen verklaren, maar dat hoeft niet zo te blijven; gamma-
flitsen moesten dertig jaar op een verklaring wachten; soms kost het gewoon tijd. In
de IO-literatuur vind je dan ook vaak achterhaalde voorbeelden. Een goede is de
bloedstolling; die werkt bij de mens met een keten van een stuk of 20 chemicaliën,
en als er maar één ontbreekt dan werkt het niet. Onmogelijk, zo zeggen de IO-ers,
dat zoiets ingewikkelds door toeval in kleine stapjes is ontstaan. Helaas voor hen
heeft Doolittle uit San Diego de afgelopen dertig jaar besteed aan het onderzoeken
van de evolutie van bloedstolling in gewervelde dieren en laten zien hoe deze kan
zijn geëvolueerd.15 Het is een moeilijk systeem, dus het is veel werk om het te ver-
klaren, maar het blijkt mogelijk te zijn. Een tweede bezwaar tegen IO is juist de
complexiteit van bloedstolling: een bovennatuurlijke ingenieur-ontwerper had dat
klusje met een stofje of vier, vijf toch wel moeten klaren. Het feit dat het zo inge-
wikkeld in elkaar zit, is juist een gevolg van evolutie: die kan alleen maar in stapjes
gaan vanaf wat er al was, dus zitten geëvolueerde wezens vol met tweedehands on-
derdelen en houtje-touwtjeoplossingen! De natuur loopt over van klunzigheid:
longen van landdieren zijn hergebruikte zwemblazen en sommige slangen hebben
nutteloze resten van pootjes, een erfelijke belasting van hun hagedisachtige voorou-
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ders. Een goede aardse ingenieur zal dit argument ook zeker kunnen waarderen.
Een derde bezwaar is dat Intelligent Ontwerp expliciet een hogere macht inroept.
Dat is duidelijk een subjectief, onmeetbaar ingrediënt, en dus is IO meteen per defi-
nitie geen natuurwetenschappelijke theorie meer. Het vierde bezwaar telt voor mij
het zwaarst, vanwege de achtergrond van IO-ers als wetenschappers: Intelligent
Ontwerp mist de basiseigenschap van een natuurwetenschappelijke theorie. Het
doet geen enkele voorspelling van een meetbaar iets waarmee we ze zouden kun-
nen testen tegen Darwin’s theorie. Dat is absoluut een onoverkomelijk bezwaar
voor iedereen die weet wat natuurwetenschap is. In geen van hun publicaties doen
Dekker en Meester zelfs maar één poging om met zo’n voorspelling te komen. Hun
verweer bestaat meestal uit het laten voorkomen alsof natuurwetenschappers
vooringenomen zijn omdat zij het Darwinisme verdedigen, of dat het Darwinisme
zwaar in de problemen zit, wat beide onjuist is; lees er de prachtige boeken van
Stephen Jay Gould maar op na.16

Dekker en Meester geven er in hun artikelen over IO geen blijk van dat zij be-
grijpen wat natuurwetenschap is. Dat brengt mij tot u, hooggeschatte leden van
onze Academie van Wetenschappen: ik ben bezorgd over uw keuze van Dekker tot
lid van uw Academie. Natuurlijk, hij is een zeer vakbekwaam nanofysicus; ik neem
dit gaarne aan van gerespecteerde collega’s zoals Lagendijk. Maar de Academie is
geen specialistische vakvereniging, daar hebben we er genoeg van. De Academie is
de hoedster van ons wetenschappelijke erfgoed. Zij adviseert vaak de hoogste be-
stuurslagen van ons land over wat goede wetenschap is en wat de eindexamennor-
men op onze scholen moeten zijn. Zou zij het lidmaatschap dan ook niet moeten
voorbehouden aan hen die een breed overzicht van en grondig respect hebben voor
aanverwante wetenschapsgebieden en die blijk geven van begrip van wat goede we-
tenschap is, ook buiten hun eigen nauwe discipline? Academie, let op uw zaak!

Natuurwetenschap en levensbeschouwing

U zou uit het voorgaande misschien kunnen concluderen dat ik een uitgesproken te-
genstander ben van religie. Dat is beslist onjuist; ik pleit er alleen voor om inhoud,
ontwikkeling en onderwijs in de wetenschap vrij te houden van religieuze en andere
levensbeschouwelijke meningen en beperkingen, omdat dat naar mijn mening es-
sentieel is voor haar behoud en voortgang. We hebben hopelijk wat geleerd van het
proces tegen Galileo. Helaas is het zo dat veel mensen een spanning zien tussen le-
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vensbeschouwing en natuurwetenschap en daarom blijft waakzaamheid geboden. Ik
ben zelf van mening dat die spanning schijn is. Weliswaar spelen zowel levensbe-
schouwing als wetenschap een rol in ieders wereldbeeld, en bij iedereen in verschil-
lende verhouding, maar de meeste mensen zien wel in dat er een redelijke scheiding
te maken is tussen de twee: de bijbel is een zeer inspirerend boekwerk, maar het is
geen natuurkundeboek. De wetten van Newton zijn prachtig en machtig, maar je
hebt er weinig aan als morele of ethische leidraad, of als bewijs voor of tegen God.

Respect voor de levensovertuiging van een ander is een zeer groot goed in onze
veelzijdige samenleving, waar ik en iedereen zich hard voor moet inzetten. Respect
voor de integriteit van de wetenschap en het onderwijs is dat echter ook. Alleen
daarmee kunnen wij onszelf en anderen wapenen tegen waanwijsheid, oplichterij,
kwakzalverij, goeroes en sektes, astrologie en als schijnwetenschap verkochte reli-
gie. Goed onderwijs is daartegen echt het beste wapen, zoals de Amerikaanse op-
perrechter Oliver Wendell Holmes een eeuw geleden al erkende:

A mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimension.1

(Een geest, eenmaal opgerekt door een nieuw idee, krimpt nooit terug tot zijn oorspron-
kelijke grootte.)

Hiervoor zullen we blijven strijden, ook al weten we van tevoren dat we nooit ie-
dereen kunnen overtuigen. Ook daarover citeer ik Holmes:

The mind of a bigot is like the pupil of the eye: the more light one shines on it, the fur-
ther it narrows.1

(De geest van een fanaat is als de pupil van het oog: hoe meer licht we erop laten schij-
nen, hoe meer deze zich vernauwt.)

Het wezenlijke probleem dat veel mensen met natuurwetenschap hebben, blijft
echter de ontluistering die zij zien in de schijnbaar marginale positie van de mens in
het moderne heelal: ooit was de mens heerser over de aarde, centrum, ja zelfs doel
van het heelal. Nu is de mens een toevallige voorbijganger in een klein uithoekje van
een groot heelal. Zelf heb ik er geen moeite mee: de mensheid is er nu eenmaal,
toeval of niet, en wat geeft het dat mijn lichaam geketend is aan een klein stofje in
een uithoek van het heelal? Mijn geest kan immers vrij rondzwerven door dat heelal
en kan een steeds groter deel ervan moeiteloos bevatten. In zekere zin is die hele
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grote, schitterende, indrukwekkende ruimte kleiner dan ikzelf, want die ruimte
past helemaal in mijn hoofd. Dat is waarlijk een grootse gedachte voor die kleine
mensheid!

Ten slotte

Ik hoop dat ik u in het afgelopen uurtje een indruk heb gegeven van wat ik zal gaan
doen en waar ik voor zal staan. Misschien bent u wel tot de conclusie gekomen dat
ik een beetje te veel ruimte in mijn hoofd heb en wilt u bij het weggaan even contro-
leren of de deur goed in het slot valt en de tralies voor de ramen stevig zijn. Het zij
zo. Ik voel me erg prettig met de hoeveelheid ruimte in mijn hoofd, en een van de
dingen die ik niet beweerd heb, is dat ik normaal ben. Tenslotte betekent ‘normaal’
niet veel meer dan ‘gemiddeld’, en dát wil ik niet zijn.

Ik hoop dat ik de plichten die aan mij mooie ambt verbonden zijn gewetensvol,
succesvol en met plezier zal vervullen en dat ik de eraan verbonden rechten waardig
zal zijn. Ik hoop dat ook te doen in goed evenwicht met de aangename plichten die
aan het gezinsleven verbonden zijn.

Duizendmaal dank

Behalve blij en trots ben ik vandaag ook heel dankbaar, want een mens bereikt een
positie als de mijne niet alleen op eigen kracht.

Het College van Bestuur en de faculteit wil ik bedanken voor het vertrouwen waar-
van zij hebben blijkgegeven door mij te benoemen op deze leerstoel en voor de in-
zet waarmee zij nieuwe hoogleraren op gang helpen.

U,geachte toehoorders, wil ik natuurlijk bedanken voor uw geduldige oor van van-
daag. Belangrijker is echter mijn dank aan u als vertegenwoordigers van de Neder-
landse samenleving, voor uw belangrijke bijdragen van gisteren en van morgen: het
zuiver wetenschappelijk onderzoek en het hoger onderwijs bestaan voort dankzij
het feit dat u er niet alleen uw geld, maar ook uw getalenteerde nageslacht aan toe-
vertrouwt. De universiteit zal haar uiterste best doen om dat vertrouwen te blijven
verdienen en heeft daarvoor uw bijdragen hard nodig. We kunnen zelfs, als ik zo vrij
mag zijn, van allebei wat meer gebruiken.
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Lieve pappa, mamma en Edith, een goed begin is het halve werk. Ik mag in mijn
handen knijpen wanneer onze dochters een half zo fijne jeugd zullen hebben als ik.
Dank jullie voor een sfeer waarin ik alles ter discussie mocht stellen, al had ik nog
zoveel en nog zo vaak ongelijk. Dank jullie voor elke kathedraal, museum, boswan-
deling en sterrenwacht waar jullie me heen sleepten of heen lieten slepen. Dat alles
blijft de basis.

Weledelgeleerde Wamsteker, beste Walter: Wat Minnaert rond de invoering van de
mammoetwet niet voor alle scholen kon bewerkstelligen, deed jij voor het Norber-
tuscollege in Roosendaal wel: het leren van sterrenkunde aan iedere scholier die het
wilde horen. Jij illustreerde opperbest hoeveel verschil een bewogen leraar kan ma-
ken.

Beste volkssterrenwachters van Simon Stevin, jullie enthousiasme en kameraadschap
waren belangrijk voor mij als jonge amateur. Ons populariserende werk was zeer
belangrijk, hetgeen de overheid er helaas niet van weerhield om de geldkraan dicht
te draaien. Zullen ze het ooit leren in Den Haag?

Hooggeleerde Icke,beste Vincent, jouw inspirerende practicum bekeerde me defini-
tief tot de sterrenkunde, en van jou leerde ik hoe geweldig het is om zelf onderzoek
te doen. Ook dankzij jou sta ik dus hier.

Hooggeleerde Van Paradijs, beste Jan, de enige smet op deze dag is dat ik hier sta
mede omdat jij er niet meer bent. Maar ik zal een betere hoogleraar zijn omdat ik
zoveel van je heb geleerd, en nog vaak zal ik aan je herinnerd worden wanneer mijn
geest weer eens langs een stukje heelal dwaalt dat jij me voor het eerst hebt laten
zien.

Hooggeleerde Van den Heuvel,beste Ed, reeds als een van mijn promotores heb je me
zeer veel bijgebracht. Nu, als directeur en langdurig opbouwer van ons instituut,
voeg je daar nog vaak iets aan toe. Voor al deze begeleiding ben ik je zeer dankbaar.
Ik hoop dat het me in staat zal stellen in de toekomst een stukje van de last over te
nemen die jij al zo lang voor ons instituut draagt.

Beste APIs, de goede sfeer en collegialiteit die heersen in ons Instituut, alsmede de
kwaliteit van studenten en promovendi, zijn terecht internationaal beroemd. We
moeten ze samen koesteren. Heel erg bedankt voor de warmte en de hulp die jullie
me bij mijn terugkeer naar Amsterdam hebben gegeven.

Lieve Nastasha en Naomi, de jeugd heeft de toekomst; als ze allemaal zo geweldig
waren als jullie twee zou ik dat wat enthousiaster kunnen zeggen. Dank je dat jullie
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me elke dag blij maken. Blijf zo knap en dapper, en laat niemand je beperkingen
opleggen aan je toekomst.

Astrid,allerliefste Astrid, aan niemand ben ik zoveel dank verschuldigd dat ik mijn
wetenschappelijke roeping kon volgen als aan jou. Ik sta hier voor een flink deel
dankzij jou, en of ik nu honderd- of duizendmaal dank zeg, het zal nooit genoeg zijn.
Mijn persoonlijke roeping ben jij. Hoewel je naam, zeer toepasselijk, komt van het
Germaans voor ‘schone godin’, moet ik door beroepsmisvorming toch ook altijd
denken aan de overeenkomst met ‘aster’, voor ster, míjn ster. En beter één ster aan
de arm dan honderd miljard keer honderd miljard in de lucht!

Ik heb gezegd.
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Noten

1. De citaten die worden toegeschreven aan Churchill en Holmes heb ik niet kunnen her-
leiden tot een originele bron. Er is dus een (kleine) kans dat ze niet van hen afkomstig
zijn.

2. Wijers, R.A.M.J., ‘Gamma-ray bursts’, in J.A.M. Bleeker, J. Geiss & M.C.E. Huber
(eds.), The Century of Space Science, Kluwer (Dordrecht), 499.

3. Paradijs, J. van, et al., ‘Discovery of transient optical emission from the error box of the
gamma-ray burst of February 28, 1997’, Nature 386, 686 (1997).

4. Costa, E., et al., ‘Discovery of an X-ray afterglow associated with the gamma-ray burst
of 28 February 1997’, Nature 387, 783 (1997).

5. In zijn toespraak bij aanvaarding van het ambt van hoogleraar en dekaan aan de Universi-
teit van Lille, 7 december 1854.

6. Mészáros, P. & M.J. Rees, ‘Optical and long-wavelength afterglow from gamma-ray
bursts’, Astrophysical Journal. 476, 232 (1997).

7. Paradijs, J. van, C. Kouveliotou & R.A.M.J. Wijers, ‘Gamma-ray burst afterglows’,
Annual Review of Astronomy & Astrophysics. 38, 381 (2000); Piran, T., ‘Gamma-ray bursts
and the fireball model’, Physics Reports. 314, 575 (1999)

8. MacFadyen, A.I. & Woosley, S.E., ‘Collapsars - gamma-ray bursts and explosions in “fai-
led supernovae”’, Astrophysical Journal. 524, 262 (1999); Paczyñski, B., ‘Are gamma-ray
bursts in star-forming regions?’, Astrophysical Journal. 494, L45 (1998).

9. Icke, V., oratie, UvA, 9 februari 1996, ‘Onzichtbare Wetenschap’, Vossiuspers UAP,
Amsterdam.

10. Franklin zou dit hebben toegevoegd aan een vermaning tot eenheid door John Hancock,
voorzitter van het tweede continentale congres, in Philadelphia na de goedkeuring van
de onafhankelijkheidsverklaring van de VS.

11. Zo zegt de norm (item 164) dat ‘de kandidaat kan aangeven dat men met de evolutie-
theorie tracht het ontstaan...’. Het zal u niet verbazen dat het voorbehoud ‘tracht’ in ver-
band met geen enkele andere theorie wordt gebruikt.

12. Dekker, C., oratie, TU Delft, 17 november 2000, ‘Het Kleine is Groots’, Meester,
R.W.J., oratie, VU, 24 maart 2000, ‘100% kans - de zin en onzin van de waarschijnlijk-
heidsrekening’.

13. Bijvoorbeeld: NRC, ingezonden brief dd. 23-3-2003, en Skepter, 15(4), 42 (december
2002).

14. Zimmer, C., 2002, ‘Evolutie. De Triomf van een Idee’, Spectrum (Utrecht), vooral
hoofdstuk 13.

15. Zie bijvoorbeeld de verwijzingen vanaf de webstek.
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16. Alle boeken van Stephen Jay Gould zijn prachtig. Over evolutie vind ik Hen’s Teeth and
Horses’ Toes heel goed. Over IQ-nonsens is The Mismeasure of Man het beste boek dat ik
ken.
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