
Lezersreactie

Geachte redactie c.q. Jelle de Boer,

Met veel interesse heb ik het artikel ‘Hoe
meet je geluk?’ in het julinummer van De
Academisch Boekengids gelezen. Een ele-
ment heb ik echter node gemist en dat is
het bestaan of ten minste de mogelijk-
heid van aanvullende en corrigerende
meetinstrumenten, naast de twee door u
behandelde methodes (enquête en emo-
tieschaal).

Hoe meer ons wordt voorgehouden
dat wij Nederlanders, zoals u zelf ook
schrijft, tot de gelukkigste volkeren ter
wereld behoren, des te sterker heb ik de
indruk dat er iets mankeert aan die twee

(op de subjectiviteit van individuele per-
sonen gebaseerde) methodes. Zouden
alleen al statistische gegevens op het ter-
rein van de volksgezondheid – het gebruik
van antidepressiva bijvoorbeeld – geen
waardevollere indicatoren kunnen ople-
veren omtrent ons collectief geluks -
niveau?

Als andere instrumenten op het ogen-
blik niet in zwang zijn, lijkt het mij zeer
relevant te weten waarom. Is dat een
kwestie van eisen die aan wetenschap-
pelijk onderzoek worden gesteld of spe-
len hier ook gevestigde belangen een rol?
Het feit alleen al dat geluksmetingen
doorgaans plaatsvinden in het kader van
de studierichting Filantropische Studies,
lijkt mij een indicatie voor de samenhang
van die studierichting met de (Neder-
landse) charimarkt en dus ook voor het

belang van geluksmetingen voor die
markt. 

Met vriendelijke groeten,

Theo Ruyter, IJmuiden

Reactie Jelle de Boer:
Theo Ruyter heeft gelijk als hij veronder-
stelt dat er meer onder de zon is. In de
door mij besproken literatuur van het
geluksonderzoek zijn de emotieschaal en
de enquête wel veruit de twee dominante
methodes, vandaar dat ik me daartoe
beperkt heb. Maar er wordt bijvoorbeeld
ook neurofysiologisch onderzoek gedaan,
waarmee de onderzoekers dan vaak hun
eerdere bevindingen hopen te kunnen
valideren. Hoe een eventuele samenhang
van een gelukstoestand met zoiets als een

breintoestand begrepen moet worden is
evenwel geen eenvoudige kwestie, zie het
stuk van Fred Keijzer in diezelfde ABG 87.
Andere indicatoren kunnen zeker nuttig
zijn, als correctie dan wel aanvulling,
maar of het gebruik van antidepressiva
daarbij hoort valt te betwijfelen. Dit zegt
misschien wel net zoveel over de vige-
rende methodes in de psychiatrische
diag nostiek en in het geneesmiddelen-
onderzoek, zie bijvoorbeeld het werk van
Trudy Dehue hierover, ook in de ABG,
twee recente stukken van Marcia Angell
in de New York Review of Books, nr. 11 en
12, en, het kan niet op, het stuk van Edo
Nieweg in ABG 88.

Of er een verband is tussen de Neder-
landse geluksmetingen en de markt voor
goede doelen, dat lijkt mij nogal ver ge -
zocht, ikkanhetiniedergevalniet beamen.
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studie van de structuur, het ontstaan en
de evolutie van het heelal, de kosmologie,
is recent uitgemond in het zogenaamde
‘concordantiemodel’, dat het heelal
beschrijft als ontstaan in een ‘Big Bang’,
ongeveer 13,7 miljard jaar geleden. Vol-
gens dat model bestaat het heelal voor
ongeveer 5% uit gewone materie (zoals
die waar u en ik uit bestaan), voor zo’n
25% uit donkere materie, die samen met
de gewone materie de uitdijing van het
heelal afremt en voor zo’n 70% uit don-
kere energie, die zijn expansie juist ver-
snelt. Mijn collega Ed van den Heuvel
heeft dit beschreven in ‘Einsteins blun-
der’ in ABG 82. Met ‘concordantie’ wordt
bedoeld dat dit model het resultaat is van
eliminatie van een groot aantal alterna-
tieve modellen, die volgens de algemene
relativiteitstheorie van Einstein wel moge-
lijk zijn, maar door diverse lijnen van
onderzoek werden uitgesloten, zodat er
een concordantiemodel overbleef dat
consistent is met al onze kennis.

De radiosterrenkunde heeft in dit pro-
ces een belangrijke rol gespeeld, want
daaruit is de ontdekking van de kosmo-
logische achtergrondstraling (Cosmic
Microwave Background of CMB) voortge-
komen, een overblijfsel van de hete fase
van het jonge heelal kort na de Big Bang,
en van de daarin aanwezige vingeraf-
drukken van de eerste structuur in het
heelal. De details van die structuur zijn,
samen met de ontdekking van de ver-
snelling van de expansie met behulp van
supernovae, van bepalend belang geweest
bij de totstandkoming van het concor -
dantiemodel.

Reeds enkele decennia geleden werd
algemeen geaccepteerd dat het heelal is

ontstaan in de Big Bang, dat na afloop
van die hete fase de materie (bijna) uit-
sluitend in de vorm van waterstof en
helium bestond en dat de overige chemi-
sche elementen in sterren zijn ontstaan.
In dit artikel bespreek ik de geschiedenis
van deze fundamentele inzichten aan de
hand van drie boeken, die gaan over de
vroege geschiedenis van de radioster-
renkunde, het inzicht dat de relativi-
teitstheorie expansie toeliet, het besef dat
er een Big Bang geweest moet zijn en de
ontdekking van het kosmologische stra -
lingsveld en de aanwezigheid van struc-
tuur daarin.

De Amerikaanse radioastronoom Wood-
ruff (‘Woody’) Sullivan schreef over de
geschiedenis van de radiosterrenkunde
het boek Cosmic Noise. Hij heeft over dit
project 37 jaar gedaan, alhoewel hij tus-

sendoor wel enkele deelstudies publi-
ceerde. Van 1971 tot 1973 was hij postdoc
in Groningen en rond die tijd is hij
begonnen interviews op te nemen met
mensen die de eerste ontwikkelingen
hebben meegemaakt; zoals later bleek
(zoals hij zelf zegt) wat naïef, want het uit-
werken en de bijkomende research waren
veel tijdrovender dan hij vermoedde. Hij
heeft indrukken en herinneringen vast-
gelegd van 115 belangrijke spelers, waar-
van inmiddels omstreeks 60% is overle-
den. Maar na bijna vier decennia ligt er
dan ook een uitstekend boek; het is niet
goedkoop, maar wel prachtig uitgevoerd
en geïllustreerd. Het behandelt de radio-
astronomie van de opkomst van het vak
tot ongeveer 1953.

De geboorte van de radioastronomie
wordt meestal gelegd bij het werk van
Karl Jansky, die voor de Bell Telephone
Laboratories in New Jersey in 1932 een
eenvoudige draaibare antenne constru-
eerde om de horizon af te zoeken. Hij

deed dit om de oorsprong van voor radio-
communicatie storende signalen op te
sporen. Hij merkte op dat de signalen een
buitenaardse oorsprong hadden; alleen
kwamen ze niet dagelijks terug met een

24-uurs ritme, maar een van 23 uur en 56
minuten. Dit is de tijd waarin de aarde
een volledige omwenteling maakt ten
opzichte van de sterrenhemel: de zon kon
dus niet de oorsprong zijn. De radiostra-
ling bleek het sterkst in de richting van
het centrum van ons Melkwegstelsel,
maar spreidde zich uit over de gehele
Melkweg.

Het onderzoek werd voortgezet door
de Amerikaanse electro-ingenieur Grote
Reber. In zijn vrije tijd en op eigen kosten
bouwde hij een schotel met een diameter
van 9,4 meter in zijn achtertuin in Whea -
ton, Illinois. Hij stelde zich allereerst ten
doel te bevestigen dat Jansky’s straling
ook op hogere frequenties te meten viel.
Hij maakte een kaart van de straling over
de hemel en publiceerde zijn resultaten
in twee artikelen (in 1940 en 1944) in een
astronomisch vaktijdschrift. Ook regis-
treerde hij later radiostraling van de zon.

Maar het begon allemaal pas echt tij-
dens de Tweede Wereldoorlog, voorna-
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‘Het begon allemaal pas echt tijdens de Tweede Wereld -
oorlog, voornamelijk als gevolg van de ontwikkeling en
 toepassing van radar.’

ABG 89  29-09-11  19:48  Pagina 20




