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De wow-factor
van Peter Barthel
De wow-factor

BEDACHT IN HET NOORDEN

Verstrooide professoren op

geitenwollen sokken. Het

klassieke beeld van de we-

tenschapper. Maar achter de

muren van universiteit en

hogeschool wordt vernieu-

wend en spannend onder-

zoek gedaan. Aansprekende

wetenschappers vertellen in

deze krant over hun werk.

Vandaag: Peter Barthel, de

sterrenkundige die deze

week de Willem de Graaff-

prijs kreeg voor het interes-

seren van een breed publiek

voor ruimtevaart en sterren-

kunde.

Door Esther van der Meer
Late roeping

Met de lift naar de vijfde etage van

de Bernouilliborg op Zernike.

Onooglijke deur door, wenteltrap

op, nog een deur, nog een trap en

daar staat-ie: de Gratama-tele-

scoop van de Blaauw sterrenwacht.

Eén van de grootste van Neder-

land, een 40 cm spiegeltelescoop

van het type Ritchey-Chrétien,

uitermate geschikt voor het foto-

graferen van objecten diep in het

heelal. Hoogleraar astrofysica

Peter Barthel komt er minder dan

vroeger – tegenwoordig laat hij

het sterren kijken aan zijn jongere

collega’s over – maar voor de foto

voor de krant maakt hij met ple-

zier de tocht naar boven.

In de volwassen man zie je ge-

makkelijk het kind. De kleine

sterrenkundige in spe die met zijn

vader in de achtertuin door zijn

allereerste telescoop naar het

heelal staart. Maar dat beeld klopt

niet bij Peter Barthel. De astrono-

mie was een late roeping. Hij

studeerde natuurkunde en richtte

pas tijdens zijn promotieonder-

zoek zijn blik op de sterren. "Het

grootse van de sterrenkunde vond

ik meteen fantastisch, geen gezeur

over de cijfertjes achter de kom-

ma."

Twee pakken suiker

Google zijn naam en er verschijnt

geen ellenlange lijst met weten-

schappelijke artikelen (die hij ook

schreef), maar een ander rijtje:

berichten op het geloof- en we-

tenschapforum over de ster van

Bethlehem uit het kerstverhaal, of

over orthodoxe atheïsten. De web-

site van het Grieg Pianoduo met

wie hij geregeld optreedt als vee-

jay, waarbij hij op het ritme van de

muziek de prachtigste beelden uit

het heelal toont. Een YouTube-

filmpje van zijn optreden bij Pauw
& Witteman over zijn artikel over

Sinterklaaspapier, waarop de maan

die door de bomen schijnt bijna

steevast verkeerd wordt afgebeeld.

Het is een van de missies van

Barthel: niet alleen het sterren-

Door Esther van der Meer

kundig onderzoek bij zoveel mo-

gelijk mensen onder de aandacht

brengen, maar ook hun nieuws-

gierigheid prikkelen en vooral hun

begrip vergroten. "De sterrenhe-

mel is er voor iedereen, je hoeft

alleen maar naar boven te kijken.

Tegelijkertijd is de kosmos myste-

rieus, spectaculair, intrigerend.

Het is nergens zo koud of zo heet,

er is niets groters, oneindigers en

het gaat over de oorsprong van de

mens en de wereld. Het heelal

heeft de wow-factor, het is mijn

taak om te zorgen voor de aha-

factor: dat je begrijpt waarnaar je

kijkt."

Twee pakken suiker, een grape-

fruit en een pingpongbal, een bak

meel en een paar steentjes. Meer

heeft hij niet nodig om al aan

jonge kinderen het verschil in

zwaartekracht op de maan en op

aarde uit te leggen, hoe de aarde

om de zon draait of hoe maankra-

ters ontstaan. Barthel is de uitvin-

der van een hufterproof tellurium,

een model van zon, maan en aarde

waarmee kinderen spelenderwijs

kunnen leren hoe het zit met dag

en nacht, hoe de seizoenen ont-

staan. Het wordt over de hele

wereld verkocht.

Dat zijn werkterrein, de Kapteyn-

borg op Zernike waar de astrono-

men van de Rijksuniversiteit Gro-

ningen samenwerken met de

instrumentenbouwers van SRON,

is opgeluisterd met de mooiste

foto’s van sterrenstelsels, is mede

zijn werk. Een uitvoering van de

Jupitersymfonie van Mozart op de

campus, hij heeft het geregeld. Dat

sterrenkunde vanaf volgend jaar

weer is opgenomen in het lespro-

gramma van havisten en vwo’ers,

het is zijn verdienste.

Geen wonder dat hij in 2008 de

Academische jaarprijs won, een

prijs van een ton voor het beste

plan om wetenschap bekend te

maken onder een groot publiek.

Het mobiele planetarium van de

universiteit, dat elke week wel een

paar keer door het Noorden trekt,

is er het blijvend resultaat van.

Niet vreemd dat hij deze week de

Willem de Graaff-prijs kreeg voor

het interesseren van een breed

publiek in zijn vakgebied.

Dalai Lama

Toch, hij vindt het zelf niet meer

dan normaal. "Communiceren over

wetenschap vind ik niet alleen

leuk, ik vind het een must. We

krijgen geld van de belastingbeta-

ler, dan moeten we ook vertellen

wat we daarmee doen." Of zoals

hij het ooit in een beschouwing

formuleerde: de slaapkamer van de

Dalai Lama van het Potala-paleis

in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa

bevindt zich op het hoogste punt,

zodat hij als eerste de opkomende

zon mag zien. De zon die even

later op al zijn onderdanen schijnt.

Zo is het ook met wetenschappers:

wij mogen als eerste de zon zien,

zien hoe de wereld in elkaar

steekt, maar mogen die ervaring

en kennis niet voor onszelf hou-

den.

Vuurwerk

De indruk kan inmiddels makke-

lijk zijn gewekt dat wetenschaps-

popularisatie zijn werk is. Maar

niets is minder waar, dat doet hij

in zijn vrije tijd. Serieus onderzoek

is waarvoor hij wordt betaald.

Barthel houdt zich bezig met

actieve sterrenstelsels in de vroege

geschiedenis van het heelal. "Onze

melkweg is relatief rustig, maar in

die actieve sterrenstelsels werden

in hoog tempo nieuwe sterren

aangemaakt, wat gepaard ging

met veel vuurwerk in de vorm van

heftige energie-uitbarstingen. De

komende vijf jaar wil ik te weten

komen hoe die stervorming sa-

menhangt met de groei van zwar-

te gaten."

Waar hij uiteindelijk naar zoekt,

raakt aan het spirituele. Niet al-

leen wat de oorsprong van het

heelal is, en hoe het is ontstaan,

maar waarom het er is, waar het

naartoe gaat en wat de rol en de

taak van de mens zijn in dat grote

verhaal. "Dat we ooit alles zullen

weten is onzin. Achter alle ant-

woorden die we vinden doemt

weer een nieuwe vraag op. Maar

dat het allemaal toeval zou zijn,

dat we niet meer zijn dan atomen

en moleculen? Die vraag blijft me

intrigeren."
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Leeftijd: 60
Woonplaats: Bedum
Hobby’s: Muziek luisteren en spelen. Ik speel zelf piano. Voor mijn zestig-
ste verjaardag heb ik Daniël Wayenberg uitgenodigd om samen met stu-
dentenorkest Mira op te treden, het vijfde pianoconcert van Beethoven.
Twee dagen erna stonden ze ook in De Oosterpoort. Zo heeft heel Gro-
ningen mijn verjaardag meegevierd.
Wat wilde u als kind later worden: Fietsenmaker, ik wilde altijd al weten
hoe dingen in elkaar zaten.
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