KOSMOLOGIE
TEKST • GERT-JAN VAN HEUGTEN

Het heelal dijt uit, menen veel astronomen. Men dacht zelfs
te weten hoe snel het uitdijt, maar dat blijkt niet te kloppen.
Nieuwe metingen van de Hubbletelescoop wijzen uit dat het
universum sneller uitdijt dan voorspeld; wel 5 tot 9%!
Is dat een probleem voor de Big Bang-theorie?

MATERIE-MYSTERI

HOE HET HEELAL LETTERLIJK EN FIGUURLIJK GROE

In de jaren 20 van de vorige eeuw bedacht
astronoom Edwin Hubble – waar de
Hubbletelescoop naar is vernoemd – dat
sterrenstelsels van elkaar af bewegen.
Dit deed hij op basis van zijn waarnemingen. Hoe verder een sterrenstelsel van je
vandaan staat, hoe sneller het zich van
je verwijdert. Dat zou komen doordat het
universum zelf oprekt; niet doordat de
sterrenstelsels zich van elkaar af bewegen.
Je kunt dat vergelijken met stipjes op
een ballon. Als je de ballon opblaast,
wordt de ruimte tussen de stipjes groter.
In 2011 werd de Nobelprijs uitgereikt voor
de ontdekking dat die expansie steeds
sneller gaat.
Met behulp van de Hubbletelescoop is de
uitdijing van het universum nu berekend
op 73,2 kilometer per seconde per megaparsec. Een megaparsec is een afstandsmaat die astronomen gebruiken, gelijk
aan 3,26 miljoen lichtjaar, 31 quadriljoen
(miljard miljard) kilometer. Dat betekent dat twee sterrenstelsels die op een
afstand van één megaparsec staan elke
seconde 73,2 kilometer verder bij elkaar
vandaan komen.
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VERKEERD VOORSPELD

Om de uitdijing van het universum te berekenen werden metingen aan de kosmische
achtergrondstraling gebruikt. Men meent
dat die achtergrondstraling een ’echo van
de oerknal’ is.
Er zijn twee belangrijke satellieten die
metingen doen aan die achtergrondstraling: de Amerikaanse Wilkinson Microwave
Anisotropy Probe (WMAP) en de Europese
Planck-satelliet. De voorspellingen die op
basis van de metingen van die satellieten
zijn gedaan, kwamen lager uit dan de door
de Hubble gemeten waarde. WMAP-voorspellingen lagen 5% lager en Planck-voorspellingen 9%.

PROBLEEM?

Een kenmerk van een wetenschappelijke
theorie is dat er voorspellingen worden
gedaan. Als die uitkomen is er een grotere
waarschijnlijkheid dat de theorie klopt.
Komen ze niet uit dan klopt de theorie
niet, en moet deze worden bijgeschaafd of
zelfs verworpen. De voorspellingen over
de uitdijingssnelheid klopten duidelijk
niet, maar dat is voor de kosmologen nog

geen reden om de oerknal te verwerpen.
Zij stellen direct allerlei oplossingen
voor, zoals ‘donkere energie’ – een niet
waarneembare vorm van energie – die
ervoor zou zorgen dat de uitdijing van het
heelal versnelt. Of misschien is er nog een
onontdekt subatomair deeltje?

EPICYKELS

Deze hypothetische oplossingen voor het
probleem klinken wel erg als een ‘god
van de gaten’-argument. Als je iets niet
kunt verklaren, zal er wel een ‘god’ zijn
die ervoor zorgt (in dit geval: donkere
energie of een subatomair deeltje, die
beide nog nooit zijn waargenomen!). Het
oerknalmodel hangt van deze hypothetische eenheden aan elkaar. Alles wat je
waar kunt nemen aan energie en materie
zou slechts 4% van alle energie en materie
zijn. De rest is donkere energie en donkere
materie. Dat wordt zo genoemd omdat het
nooit is waargenomen, maar wel nodig is
om de modellen in stand te houden.
In het verleden was er een ander kosmologisch model, dat ook van dit soort
‘lapmiddelen’ aan elkaar hing: het

COLUMN

TEKST • JAN VAN MEERTEN

LEUGENACHTIGE
STENEN
Of je het nu wilt geloven of niet,
de wetenschap heeft een gouden
zondvloedgeologietijdperk achter
de rug. Een ‘gouden eeuw’, zeg maar.
Zo schreef de Britse hoogleraar John
Woodward in 1695 in een boek dat
de Genesis-vloed verantwoordelijk
was voor de vorming van aardlagen.
De eveneens Britse zondvloedgeoloog Thomas Burnet dacht dat de
aardkorst was ingestort en dat dit de
Bijbelse vloed had veroorzaakt. Ook
wetenschappers als Nicolaus Steno
en William Whiston waren overtuigd
van de historiciteit van een zondvloed. Deze ‘gouden eeuw’ ging ook
Nederland niet voorbij.
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ptolemeïsche of geocentrische wereldbeeld. Dat werkt als volgt: de aarde staat
in het midden, en daaromheen draaien
de zon, maan, planeten en sterren, netjes
in cirkels. Maar als je goed kijkt zijn het
niet altijd netjes cirkels. Soms bewegen
planeten, vanuit de aarde gezien, een
stukje terug. Om dat op te vangen werden
er hulpcirkels (epicykels) geïntroduceerd.
De banen zijn ook niet allemaal netjes
cirkelvormig, maar elliptisch. Dus nog
meer hulpcirkels. Op die manier werden
er steeds meer epicykels aan het model
toegevoegd, net zolang totdat het model
onwerkbaar werd en werd ingeruild voor
het heliocentrische wereldbeeld (de
aarde draait om de zon).
Hoeveel ‘epicykels’ moeten er nog aan
het oerknalmodel worden toegevoegd
voordat dat eens verworpen kan worden?
En wordt het niet eens tijd om meer
aandacht (en geld) te besteden aan de
alternatieven van het Big Bang-model?
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In dit gouden zondvloedgeologietijdperk leefde een man met de weledel
klinkende naam Johann Bartholomeus Adam Beringer. Hij was hoofd
van de medische faculteit aan de
universiteit van Würzburg en een
verwoed verzamelaar van alles wat
met fossielen te maken had. Daarnaast was hij diep overtuigd van het
bestaan van God en dat alle vormen
van wetenschapsbeoefening alleen
bestonden bij de gratie van God. Van
de fossielen dacht Beringer dat God
ze als Formeerder Zelf had verstopt
voor Zijn eigen genoegen. Met zijn behoudende uitspraken over God en zijn
toch wel arrogante houding maakte
Beringer onder zijn collega’s aan de
universiteit steeds meer vijanden. Er
werd besloten hem eens flink in de
maling te nemen…
Op een dag kwamen er drie jongens
bij Beringer. Ze gaven hem stenen
met afbeeldingen van dieren, planten
en hemellichamen met flarden van
Hebreeuwse en Arabische tekens die
het woord ‘God’ vormden. Beringer
had niet door dat deze ‘fossielen’ nep
waren en dacht dat dit het ultieme 		
bewijs was dat God ze voor Zijn eigen
genoegen had verstopt. Beringer
schreef vol enthousiasme in zijn boek:
‘God, de grondlegger der natuur, zal

uw geest vullen met lofprijzing en met
de volmaaktheid die deze wonderbaarlijke voorwerpen uitstralen.’
Beringer kreeg ook de locatie van de
vindplaats door van de jongens en

ER LIGT EEN
‘GOUDEN EEUW’
VAN ZONDVLOEDGEOLOGIE
ACHTER ONS
deed meer opgravingen van dergelijke ‘fossielen’. Hij had niet door dat
ze in de grond waren gestopt door
zijn collega’s. Trots vertrok hij met al
zijn vondsten huiswaarts en in 1727
schreef hij zijn boek Lithographiae
Wirceburgensis waarin hij de vondsten
rijk geïllustreerd weergaf.
Totdat hij op een dag een ‘fossiel’
tegenkwam met zijn eigen naam
erop… Toen ontdekte hij dat hij was
bedrogen. Twee collega’s hadden de
jongens ingehuurd en dit vuile werkje
door hen laten opknappen. Het boek
van Beringer was helaas al gedrukt.
Om zijn goede naam te redden ging
Beringer naar de rechter. Hij werd
in het gelijk gesteld en zijn collega’s
werden op staande voet ontslagen.
Vanaf dat moment zijn de stenen van
Beringer bekend als leugenstenen. En
ze zijn nog steeds te zien in het Teylers
Museum in Haarlem.
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