
Lawrence Krauss over de leegte als oorsprong van het heelal
 
Het niets kan iets
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Alles aan de kosmos wijst erop dat
die is ontstaan uit niets, denkt
natuurkundige Lawrence Krauss.
'De wetenschap maakt de ruimte
voor God kleiner.'

MARTIJN VAN CALMTHOUT

Stel, meneer Krauss, dat u in de
bus zit en er is iemand die u
herkent en vraagt hoe het kan dat
alles uit het niets is ontstaan, wat
zegt u dan?

"De wetenschap vertelt ons dat we
onze intuïties over het niets moeten
aanpassen. Niets is ook iets. En
omgekeerd, als je vraagt wat de
eigenschappen zouden zijn van
een universum dat uit het niets is
ontstaan, zijn dat precies de
eigenschappen die we in ons

universum zien."

Dus eerst is er niets, en dat ontploft
dan...

"Wat we uit de theorie weten is dat
de lege ruimte met nul energie kan
overgaan in een ruimte vol materie
en zwaartekracht, waarin de totale
energie per saldo nog steeds
precies nul is, maar keurig verdeeld
over positieve en negatieve
energieën."

Krankzinnig keurig zelfs: tot meer
dan honderd cijfers achter de
komma.

"Toen Michael Turner en ik dat in
1995 voor het eerst voorrekenden,
verklaarden anderen ons voor gek.
Het was eigenlijk ook een
belachelijk idee. Op conferenties
glimlachten collega's beleefd, ons
artikel werd de eerste jaren
nauwelijks geciteerd. Het was een
gok, maar ik ben er nog steeds
trots op dat we eraan hebben
vastgehouden. We guessed right."

Want het is waar dat het heelal uit
het niets is ontstaan?

"De observaties van ons universum
zeggen ons dat het een plausibel
idee is. Ik zit hier (het gesprek vindt
plaats via Skype, MvC) een paar
meter van het kantoor van
Nobelprijswinnaar Brian Schmidt op
het Mount Stromlo observatorium in
Australië. Onder meer Brians
metingen aan de versnelde uitdijing
van het heelal vormden een
bevestiging van onze ogenschijnlijk
idiote ideeën. Wat we zien is een
universum dat je zou verwachten,
als je er een moest maken uit het
niets."

Inclusief iets wat astronomen voor
het gemak maar donkere energie
noemen, dat negen tiende van het
universum beslaat maar waarvan

niemand weet wat het is. Is dat
eigenlijk geen zwaktebod?

"Nee. Het is gewoon wat
wetenschappers nu denken dat er
aan de hand is. Misschien klopt het
niet. Maar wetenschap kan daar bij
uitstek mee omgaan. Er zit
vooruitgang in de antwoorden van
de wetenschap. Over tien jaar
weten we vast veel meer dan nu."

In tegenstelling tot religieuze
antwoorden?

"Precies. Gelovigen pretenderen te
beschikken over definitieve
antwoorden. Daar beweegt niets
aan."

Is het nou plausibel of echt waar,
dat ons heelal uit niets is
voortgekomen?

"Zelfs denkbaar zou al een
revolutie zijn, al overschat ik nu
waarschijnlijk de betekenis van mijn
eigen werk. Maar ik denk:
plausibel. Waar is een groot woord,
al denk ik dat we de laatste
decennia echt reuzenstappen
hebben gezet in het doorgronden
van het heelal en de oerknal."

In het nawoord bij uw jongste boek
viert bioloog Richard Dawkins een
wel erg nadrukkelijk atheïstisch
feestje: hij noemt uw verhaal de
definitieve streep door een
Schepper.

"Van niets naar iets is het
uitgelezen jachtterrein voor religie.
Ik laat in mijn boek zien dat de
kosmologie inmiddels heel veel te
zeggen heeft over het ontstaan van
het universum. Alleen heb ik ook
het gevoel dat dat tot nog toe in de
discussies nog niet zo was
doorgedrongen. De wetenschap
maakt de ruimte voor God kleiner."
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Daar bent u op uit?

"Nee. Het is vooral een spin-off van
de enorme vooruitgang in de
kosmologie. We zijn er niet op uit.
Het gebeurt."

De wetenschap heeft een idee over
het ontstaan van het heelal, dus
bestaat God niet?

"Mijn oude leermeester Steven
Weinberg, de theoretisch fysicus en
Nobelprijswinnaar, heeft het het
allermooist gezegd. Wetenschap,
zei hij, maakt het niet zozeer
onmogelijk om te geloven in God:
wetenschap maakt het mogelijk om
niet meer te geloven in God. Dat
bevalt me wel. De wetenschap
creëert een wereld waarin God
geen noodzaak meer is."

U hebt het in uw boek toch vooral
over natuurkunde en kosmologie.
Dawkins mag uiteindelijk het vuile
werk doen

"Mij gaat het in de eerste plaats om
de prachtige wetenschap te laten
zien, die wat mij betreft een rol
moet spelen in discussies over ons
bestaan en de wereld. Maar ik mag
ook graag wat provoceren, dat wil
ik niet ontkennen. Ik ben in die zin
blij dat Richard het kleedje onder
het geloof uit trekt."

Wat is er precies tegen God?

"Niets, maar religie heeft niets
wezenlijks te melden over het
universum. God is oninteressant.
Het had overigens ook anders
kunnen zijn. Er hadden gewoon
keiharde wetenschappelijk
bewijzen voor God en zijn of haar
schepping kunnen zijn. Maar die
ontbreken. God, het is een
waanbeeld, waar ik mensen graag
vanaf breng."

Weg met het geloof, dus?

"Ik ben niet uit op vernietiging van
religie; iedereen mag natuurlijk
hoop putten waaruit hij maar wil. Ik
ben wel uit op de vernietiging van

het irrationele, dat zo gemakkelijk
uit religie voortkomt.

"Irrationaliteit is gevaarlijk en
contraproductief. Alleen het
wetenschappelijke wereldbeeld kan
tot een betere wereld leiden. Je
moet mensen desnoods
provoceren om ze zich dat te laten
realiseren."
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'Ik ben niet uit op vernietiging van

religie - wel op de vernietiging van
het irrationele',,
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Fysicus Lawrence Krauss,,
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