Interview
Kosmoloog

Thomas Hertog

over een
‘MULTIVERSUM LIGHT’

‘NEEN, HET
UNIVERSUM IS

NIET ONEINDIG’
Stephen Hawking bleef tot het einde sleutelen
aan zijn theorieën over de kosmos. Zijn laatste
pennenvrucht werd eind april gepubliceerd,
postuum. Medeauteur van het artikel is Thomas
Hertog, natuurkundige en kosmoloog aan
de KU Leuven. In de nieuwe theorie krijgt het
multiversum een andere invulling. ‘Als we het bij
het juiste eind hebben, kijken we aan tegen een
geheel nieuwe ontstaansgeschiedenis van het
heelal.’
Senne Starckx
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et idee van het multiversum gaat al een tijdje
mee. In de jaren 1980 bedacht Stephen Hawking
samen met de Amerikaanse fysicus James Hartle een theorie over de big bang. Ze stelden dat de
oerknal niet alleen aan de wieg stond van ‘ons’ universum, maar van een eindeloze reeks andere universums.
Samen zouden deze heelallen het multiversum vormen.
De theorie genoot van bij het begin veel aantrekkingskracht. Ze gaf immers een verklaring aan de mysterieuze ‘levensvatbaarheid’ van het heelal, het zogeheten
antropisch principe. Dat principe zegt dat de natuurwetten die met ons universum ontstonden zo gefinetuned zijn dat ze wel speciaal ontworpen lijken opdat
er na miljarden jaren sterrenstelsels, zonnen, planeten,
biologische moleculen en leven konden ontstaan.
In het multiversum van Hawking en Hartle zijn er oneindig veel heelallen. In elk van die heelallen zijn de natuurwetten anders. Daardoor zijn sommige volkomen
leeg, terwijl andere enkel uit donkere materie bestaan
en weer andere afgestemd zijn op intelligent leven. Ons
universum is dan helemaal niet uniek.
De verklaring werpt een groot probleem op. Als een
theorie aangeeft dat er een oneindige reeks verschillende universums bestaat, met eindeloze variaties in hun
natuurkundige wetten, dan kan ze niet voorspellen in
welk soort universum wij ons bevinden. Critici hebben
er ook altijd op gewezen dat de theorie van Hawking en
Hartle niet experimenteel kan worden geverifieerd. En
wat in de wetenschap niet kan worden getest, kan niet
uitstijgen boven het niveau van speculatie.
Hawking had oren naar die kritiek. Enkele jaren geleden ging hij opnieuw met de theorie aan de slag. Samen met Thomas Hertog, zijn vroegere poulain die
inmiddels een van zijn naaste collega’s en vrienden
was geworden, ontwikkelde hij een nieuwe theorie. De
twee zonden ze in de vorm van een wetenschappelijke
paper in naar het vakblad Journal of High Energy Physics. Het artikel werd op 27 april gepubliceerd, anderhalve maand na de dood van Hawking. De interesse van
vakgenoten en buitenstaanders was, niet onverwacht,
groot. In het artikel maken Hawking en Hertog komaf
met het oude idee van het multiversum, en schuiven ze
een alternatief naar voren dat zich nog het best laat samenvatten als ‘multiversum light’.
Uit de paper valt op te maken dat de auteurs het basisidee van het multiversum nog niet volledig loslaten, al brengen ze het aantal heelallen wel terug tot
een ‘beperkt aantal’. Hertog: ‘Dat betekent nog niet
dat ons universum het enige is of dat het uniek is. Het
betekent wel dat de mogelijkheden om te evolueren
beperkt waren.’

Hoe reageren collega’s op de publicatie?
‘Gedurende lange tijd gold het oneindige multiversum
waarin alles mogelijk is als de heersende kosmologische theorie. Ik zie dat vakgenoten het er steeds meer
over eens zijn dat deze theorie niet langer houdbaar is.
Zo’n ongebreideld multiversum lijkt vandaag eerder
een manifestatie van een falende theorie dan een solide
theoretische voorspelling. Hawking en ik gebruiken in
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‘
Noem deze theorie niet
zomaar een update’
onze laatste paper nieuwe concepten uit de snaartheorie om de oerknal en alles wat daaruit voortvloeide beter
te begrijpen. Bij ons ontstaat uit de oerknal geen multiversum, maar een meer homogeen en uniform heelal.’

Welke inzichten hebben tot deze update geleid?
‘Een update zou ik het niet noemen. Als onze nieuwe
theorie klopt, dan staan we voor een heus nieuw paradigma, een geheel nieuwe kosmogonie (de beschrijving
van de oorsprong van het universum, red.).’
‘Van de snaartheorie hebben we een concept geleend
waarmee we het universum voorstellen als een immens
en complex hologram. Holografie in de snaartheorie is
een techniek die toelaat om de fysische realiteit in bepaalde driedimensionale ruimten mathematisch weer
te geven in termen van tweedimensionale projecties op
een plat oppervlak. In de kosmologie stelt holografie
ons in staat om de tijdsdimensie als het ware te projecteren. We doen dat om de oerknal in een tijdloos kader
te bestuderen. Zo vermijden we dat we moeten teruggrijpen naar de relativiteitstheorie van Einstein, waarvan we weten dat ze faalt bij de oerknal.’

Senne Starckx
is theoretisch fysicus en
journalist.
Foto’s: Rob Stevens

Waarom willen we zo graag alles weten over die
oerknal?
‘De oerknal ligt bijna 14 miljard jaar achter ons, maar
ontzettend veel in ons universum heeft ermee te maken. De natuurwetten die we kennen en testen in onze
laboratoria zijn tot stand gekomen na de oerknal, bij de
uitdijing en afkoeling van het heelal. Daarom is het zo
interessant om te weten wat er precies gebeurd is bij
die oerknal. Wat ligt er aan de basis van de complexiteit die we zien? Waar komt de natuur op onze aarde
vandaan? Zijn de natuurwetten uniek? We willen tot
een dieper begrip komen van hoe onze natuurwetten
zijn ontstaan.’
‘De oerknal is ook het moment of de plek waar onze noties van tijd tot stand komen. Je kunt hem onze ultieme
horizon noemen. De vraag wat er was vóór de oerknal,
heeft geen betekenis. Vóór de oerknal was er geen notie
van tijd.’

MULTIVERSUM LIGHT
In de nieuwe multiversum light-theorie is er nog steeds sprake van meerdere
heelallen die met de big bang zijn ontstaan. Alleen is het scala nu veel kleiner en
zijn de mogelijkheden voor de natuurwetten beperkt. Hierdoor heeft de theorie
voorspellende kracht, waardoor ze in principe ook experimenteel kan worden getest. De voorspelde heelallen zijn allemaal eindig, wat in tegenspraak lijkt met de
huidige kosmologische modellen. Daarmee maken Hawking en Hertog ook komaf met het beeld van de mozaïek van de ‘pocket-universums’, die als luchtbellen
in kokend water over het multiversum liggen verspreid. In hun nieuwe model zijn
de heelallen veel uniformer: ze zien er op elke plek ongeveer hetzelfde uit.

Direct na de big bang ‘explodeerde’ de omvang van
het heelal, tijdens een gigantisch snelle uitdijing
die tot vandaag aanhoudt.
‘Onze nieuwe theorie sluit aan bij dat idee van inflatie.
Inflatie verklaart waarom ons universum zo groot is, en
nagenoeg volledig uniform (de inhoud van het universum is overal en in alle richtingen ongeveer hetzelfde,
red.). Die quasi-uniformiteit zou het resultaat zijn van
opgeblazen kwantumfluctuaties in het vroege universum. Die fluctuaties vinden we vandaag nog terug. We
zien ze in de vorm van kleine variaties in de kosmische
achtergrondstraling, de ‘nagloed’ van de big bang die
werd uitgestraald toen het universum 380.000 jaar
oud was. Deze variaties waren de ‘zaadjes’ van de
latere sterrenstelsels.’
‘Het probleem met inflatie is dat het lijkt alsof het maar
blijft doorgaan. Toch mag je inflatie niet verwarren met
de gewone uitdijing van ons heelal. Binnen ons waarneembare heelal, dat nog altijd uitzet, is de inflatie gestopt. Maar volgens de oude multiversumtheorie gaat
het elders, in andere heelallen, gewoon door. In onze
paper beargumenteren we het omgekeerde: dat de oerknal niet onwillekeurig leidde tot eeuwige inflatie en
dat ons universum dus eindig is. Vanuit ons holografische perspectief tonen we aan dat de oerknal een multiversum baarde met een min of meer uniek en uniform
universum. Dat universum heeft welbepaalde karakteristieken, en die hopen we ooit te kunnen testen.’
Hoe denkt u dat te gaan doen?
‘Door met onze theorie voorspellingen te doen over eigenschappen van ons universum – eigenschappen die
binnen het meetbereik liggen van onze ruimtetelescopen. Zo vermoeden we dat er met de oerknal zwaartekrachtgolven zijn opgewekt die via de inflatie invloed
hebben gehad op de patronen van de kosmische achtergrondstraling. Als we die invloed kunnen vaststellen,
zitten we wellicht op het juiste spoor.‘
Zwaartekrachtgolven zijn een hype in de natuurkunde. Toch is de opwinding, drie jaar na de eerste
detectie, wat gaan liggen.
‘Recent was er nog de spectaculaire waarneming van
de versmelting van twee neutronensterren. Daarbij
pikte de detector zowel zwaartekrachtgolven als elektromagnetische golven op. Willen we het heelal echt
grondig bestuderen via zwaartekrachtgolven, dan hebben we een nieuwe generatie detectoren nodig. Dat zal
niet goedkoop zijn, maar het loont wel de moeite. Van
alle materie in het heelal is 95 procent donker en dus
onzichtbaar. Door naar zwaartekrachtgolven te speuren
en er dan naar te luisteren, kunnen we doordringen tot
gebieden van het heelal die geen licht uitstralen, zoals
de omgeving van de zwarte gaten. Of in gebieden die
ondoordringbaar zijn voor lichtgolven, zoals de hete
oerknal of de kernen van sterrenstelsels. Dat biedt
geweldige perspectieven.’
‘Ik zie detectoren van zwaartekrachtgolven als de deeltjesversnellers van de 21ste eeuw. De nieuwste detector
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zou overigens weleens heel dichtbij kunnen verschijnen. Zowel Belgisch als Nederlands Limburg worden
genoemd als mogelijke sites voor de Einstein-telescoop, de pionier van die nieuwe generatie van observatoria. Samen met onze Nederlandse collega’s werken
we hard om deze buitenkans te verzilveren.’

Waar kunnen we de volgende doorbraak in de
theoretische natuurkunde of de kosmologie, uw
vakgebied, verwachten?
‘(Lacht:) Dat is wellicht de moeilijkste vraag. De essentie van ons onderzoek is dat we ons op voorhand zelfs
niet kunnen voorstellen waar we terecht zullen komen.
Als ik echt moet kiezen, dan zeg ik dat de verklaring van
de fysische aard van donkere materie en donkere energie zeer hoog op de agenda staat. Donkere energie bepaalt mee de evolutie van het heelal op de allergrootste
tijd- en lengteschalen. Persoonlijk vermoed ik dat dat
fenomeen ook iets te maken heeft met kwantumgravitatie. Als iemand dat ooit kan aantonen, zou het een
geweldige ontdekking zijn. Donkere energie zou de verbinding vormen tussen de kleinste en grootste schalen
van ons universum. Een geweldige eenheid.’
Dankzij fysici als Hawking weten de meeste mensen
dat er zoiets bestaat als zwarte gaten. Nu hoorde
ik enkele weken geleden iemand spreken over een
‘wit gat’, een punt in de ruimte waarin uit het niets
energie en materie kunnen ontstaan. Fictie?
‘Er bestaat een hypothese die eind jaren 1960 werd geformuleerd door de bekende Britse wiskundige Roger
Penrose. Deze zogeheten cosmic censorship hypothesis
verbiedt het bestaan van witte gaten in Einsteins relativiteitstheorie. Tot vandaag houdt deze hypothese
stand. Met materie zoals we die kennen, lijkt het erop
dat je in een vierdimensionaal heelal geen wit gat kunt
maken. Maar het blijft slechts een hypothese, die nog
niet bewezen is. Helemaal uitsluiten kun je het dus
niet. Want ja, met een beetje verbeelding kun je de oerknal zien als een wit gat.’ ■
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