
Gaastra (Terwispel, 1962),
van oorsprong bioproces-
technoloog, werkte twee
jaar als ingenieur, schreef
vervolgens in de jaren ne-
gentig romans en kwam
daarbij uit op filosofie en
natuurwetenschap. Als auto-
didact verdiepte hij zich het
afgelopen decennium full-
time in filosofie, natuurkun-
de, kosmologie en astrono-
mie. Zijn boek brengt veel
wetenschapsgebieden sa-
men in een allesomvattende
totaaltheorie.
“Het boek begint met weten-
schapsgeschiedenis. De
eerste wetenschapsrevolutie
vond plaats in het Grieken-
land van de Oudheid, omdat
de Grieken hun ideeën beter
konden bewaren en uitwis-
selen dankzij een sterk ver-
beterd schrift”, vertelt Gaas-
tra. “De tweede revolutie
ontsprong in de Renaissance
door de opkomst van de
boekdrukkunst en betrof
heel Europa.”
“De derde wetenschapsrevo-
lutie gaat over de hele aarde
en zorgt ervoor dat Albert
Einsteins relativiteitsthe-
orie, de basis van de huidige
natuurwetenschap, en het
bigbangmodel van het heel-
al onderuitgaan. Deze derde
revolutie is het gevolg van
de sterk verbeterde commu-
nicatie door e-mail en inter-
net, waardoor voorheen
geïsoleerde alternatieve
denkers de krachten bunde-
len, zoals gebeurt op
www.worldnpa.org.”

De huidige natuurweten-
schap is gebaseerd op ad-
hoc-aannames, vertelt Gaas-
tra. “Bijvoorbeeld Einsteins
aanname dat de lichtsnel-
heid altijd constant is ten
opzichte van alles wat met
een constante snelheid be-
weegt. Veel alternatiefden-
kende wetenschappers vech-
ten deze aanname aan en
propageren een etherthe-
orie, waarin kleinere en
snellere deeltjes dan licht-
deeltjes de lichtsnelheid

bepalen. Daarbij beschou-
wen zij zwaartekracht als
een kracht die ontstaat door
duwende etherdeeltjes in
plaats van Einsteins zoge-
naamde ruimtetijd-krom-
ming.”
“Conventionele natuurwe-
tenschappers menen dat het
heelal 13,7 miljard jaar gele-
den ontstond in een oerknal.
Veel alternatieve denkers
verwerpen dit model en
denken dat het heelal onein-
dig is in ruimte en tijd”,
aldus Gaastra. “Bigbangkos-
mologen zijn van mening
dat veel kleine stipjes op
foto’s van het verre heelal,
sterrenstelsels zijn in het
vroege bigbangheelal. Ik
voorspel dat astronomen het
volgende decennium obser-
veren dat veel van die stipjes
clusters van sterrenstelsels
zijn, waarvan het licht meer
dan 50 miljard jaar nodig
had om ons te bereiken.”

Dogmatisering
In de twintigste eeuw dog-
matiseerde de natuurweten-
schap volgens Gaastra. “Con-
ventionele natuurweten-
schappers beschouwen de
relativiteitstheorie en het
bigbangmodel als absoluut
waar, waardoor andere the-
orieën voor hen per definitie
verkeerd zijn.”
“Het kernwoord in de huidi-
ge natuurwetenschap is
eigenbelang. Natuurweten-
schappers die carrière willen
maken, moeten met de
grote groep meedenken en
mogen niet buiten de ge-
baande paden treden. De
huidige conventionele na-
tuurwetenschappers dicte-
ren dogmas topdown, waar-
bij wetenschappelijke inte-
griteit en creativiteit ver-
woest worden door
eigenbelang. Mijn boek stelt
dit scherp aan de orde.”

Rooskleuriger
Gaastra denkt dat de derde
wetenschapsrevolutie onver-
mijdelijk een nieuwe filoso-
fie brengt. “De huidige filo-
sofie stelt dat het leven zin-
loos is, omdat volgens de
bigbangkosmologie het
heelal uitdijt totdat alles
koud en levenloos is. In een
oneindig oud en oneindig
groot heelal zal altijd leven
zijn. Daarbij: kleinere en
snellere deeltjes dan fotonen
kunnen zeer geavanceerde
technieken brengen, waar-
door de mensheid mogelijk
overleeft als onze zon dooft
en we gaan communiceren
met intelligent leven elders
in het heelal. De filosofie en
natuurwetenschap van de
twintigste eeuw gaan de
theoretische schroothoop op
en er zal een rooskleuriger
kijk op het leven en het
heelal ontstaan.”

S Hans Berens

Wetenschapsrevolut
Nieuw boek van stadjer Eit Gaastra
Stadjer Eit Gaastra heeft een nieuw boek geschreven:
De derde wetenschapsrevolutie. Daarin kondigt hij
het einde aan van de huidige filosofie, natuurkunde,
kosmologie en astronomie. Zijn boek van bijna 600
pagina’s is geschreven voor een breed publiek.

Henk van Arkel, econoom
en directeur van Social TRa-
de Organisation STRO,
houdt maandagavond 1
februari vanaf acht uur een
lezing met als titel ‘Nieuw
Geld voor transitie naar een
duurzame samenleving’. De
lezing is in buurtcentrum De
Holm, Folkingestraat 9b.
De regering van Uruguay
begint in 2010 in nauwe
samenwerking met STRO
een veelbelovend initiatief:
de introductie van een
nieuw soort geld, parallel
aan de nationale munt.
Transacties vinden direct
plaats tussen koper en ver-
koper via internet of mobie-
le telefonie. Centrale idee
van STRO: je kunt geld ge-
bruiken als sturingsmecha-
nisme naar een andere eco-
nomie die meer aankno-
pingspunten biedt voor
duurzame productie. Van
Arkel gaat onder andere in
op perspectieven voor
Nieuw Geld in Noord-Neder-
land. De lezing wordt geor-
ganiseerd door STRO en
Transition Town Groningen.
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Publicatie
dankzij web
De derde wetenschapsrevo-
lutie (ISBN 978-90-484-
0927-3) wordt uitgegeven
dankzij het internet: ieder
boek wordt apart gedrukt
bij een bestelling via
www.freemusketeers.nl, de
website van Free Muske-
teers, de uitgever van het
boek. De kosten bedragen
35,95 euro exclusief ver-
zendkosten. Het boek kan
ook besteld worden bij veel
boekhandels en via
www.eitgaastra.nl.


