
Geboortetelegram van het heelal
 
Een telescoop op de Zuidpool
onthult voor het eerst wat gebeurde
net na de oerknal. 'De heilige graal
van de kosmologie is terecht. Dit is
een geboortetelegram vanuit het
vroegste stadium van ons heelal.
En het wijst ons in de richting van
meerdere universa.'

BARBARA DEBUSSCHERE

Eerst was er niets. Toen een
oerknal: uit een enorm heet en
onvoorstelbaar klein punt met een
uitzonderlijk grote dichtheid ploften
razendsnel de bouwstenen van ons
heelal. En die handel rekte heel erg
snel heel erg uit. Het gebeurde
allemaal in een vloeiende,
golvende beweging. In de 14
miljard jaar die volgden, ontstonden
uit die warme soep van gassen en
deeltjes sterren, melkwegstelsels
en, onder andere, de planeet
aarde. De soep evolueerde naar
een donker ijskoud universum dat
nog altijd uitzet. Ziedaar de zeer
korte samenvatting van de
levensloop van ons heelal.

Kosmologen van de Universiteit
van Harvard komen nu met een
zelfs volgens de meest
onderkoelde wetenschappers
'spectaculaire' ontdekking over die
gewelddadige geboorte van het
heelal. Nog voor de aankondiging
begaf de site van het Harvard-
Smithsonian Center for
Astrophysics het. Stephen Hawking
en andere illustere natuurkundigen
zaten aan hun beeldscherm
gekluisterd. Sommigen, zoals
Hiranya Peiris van het University
College London, boekten op
voorhand de hele week vrijaf om te
bekomen.

Want voor het eerst zijn
'primordiale zwaartekrachtgolven'
waargenomen. Die lieverdjes zijn
het ultieme bewijs dat de theorie
van de oerknal waarmee het
uitdijende universum zou ontstaan
zijn, klopt. Ze zijn een tastbare
want door een telescoop
waargenomen 'vingerafdruk' van de
oerknal. De inflatietheorie stelt dat

de kosmos tot stand is gekomen
met een extreme exponentiële
groeispurt in de eerste triljoenste
van een triljoenste van een
triljoenste van de eerste seconde.
Inflatie is als het ware de oerknal.
Inflatie is een theorie van de
oerknal die het universum
transformeert van iets ongrijpbaar
onvoorstelbaar kleins, dat eerste
bloedhete punt, in iets met de
omvang van een knikker. Daarna
bleef de kosmos uitzetten en
afkoelen.

Rimpelingen

Albert Einstein voorspelde dat de
primordiale zwaartekrachtgolven, in
feite de naweeën van de oerknal,
wel moesten bestaan. Maar ze
waren nooit eerder gezien. De
BICEP2-telescoop op de Zuidpool
slaagde daar nu in door in te
zoomen op een klein stukje van het
oudste waarneembare
kosmologische licht. De Zuidpool is
daarvoor de uitgelezen plek omdat
de ijle, droge en koude lucht ideaal
is voor dit soort observaties.

"Op de Zuidpool kom je zo dicht
mogelijk bij de ruimte terwijl je nog
op aarde blijft", zegt John Kovac.
Hij ontdekte de cruciale
onregelmatigheden in de
kosmische achtergrondstraling. Die
gloed die de oerknal achterliet en
die we van op aarde nog altijd
kunnen zien dateert van 380.000
jaar na de oerknal. Ze is zo heet als
de oppervlakte van de zon.

Onregelmatigheden of 'rimpelingen'
in die stokoude kosmische straling
bewijzen het bestaan van de
primordiale zwaartekrachtgolven en
van wat in dat eerste
onvoorstelbare moment na de
oerknal gebeurd moet zijn, zo meldt
het team van Kovac. De
onregelmatigheden in het signaal
waren zo sterk dat zijn verraste
team drie jaar lang een
supercomputer op Harvard met hun
data bestookten om zeker te zijn
van wat ze zagen. Maar het
resultaat bleef overeind. De
primordiale zwaartekrachtgolven

zijn een feit.

De golven persen de ruimte terwijl
ze zich voortbewegen en zorgen
ervoor dat afstanden tussen
objecten veranderen. Wanneer een
zwaartekrachtgolf twee voorwerpen
passeert die op gelijke afstand van
elkaar liggen, dan verandert de
afstand tussen die twee
voorwerpen. Dat mechanisme
verklaart de 'rimpelingen' of 'golven'
die net na de oerknal in het weefsel
van het heelal ontstonden.

Inflatie impliceert dat het universum
dat wij zien en kennen slechts een
uiterst minimaal brokje is in een
veel grotere kosmos waarvan de de
omvang, de evolutie en de
architectuur ons onbekend zijn.
Ook wil het zeggen dat er een
eindeloos aantal andere universa
kunnen zijn.

"Dit is enorm. Dit is 'as big as it
gets'", reageert Marc
Kamionkowski van de John
Hopkins University over de
ontdekking van zijn Harvard-collega
John Kovac. "Een van de grootste
wetenschappelijke ontdekkingen
ooit", meent Max Tegmark van het
Massachusetts Institute for
Technology. "Het is, en ik gebruik
dat woord niet vaak, glorieus. De
bewijskracht is zeer sterk", zegt
professor theoretische fysica
Thomas Hertog (KU Leuven). Een
Nobelprijs staat zo goed als vast.

De ontdekking verschaft ons
bovendien een glimp van
verschillende mysteries die verder
reiken dan het waarneembare
heelal. "Het is eerst en vooral een
overtuigend bewijs van de
inflatietheorie van de oerknal. Maar
die theorie voorspelt dat er andere
universa moeten zijn", zegt Hertog.
Zodra de inflatie is ingezet, gaat die
namelijk ergens in het heelal
onverminderd verder. Het ons
bekende universum mag dan wel
langzamer zijn gaan uitdijen, zodat
atomen, sterren en planeten zijn
kunnen ontstaan, elders blijft de
kosmos borrelen en uitzetten.
"Deze ontdekking zet dus onze
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plaats in de kosmos enigszins in
perspectief", besluit Hertog.

Ook verklaart de bevinding hoe het
kan dat de diepe kosmos er langs
alle kanten, die uiterst ver van
elkaar liggen, er ongeveer
hetzelfde uitziet. Sommigen worden
gelovig van dat soort vaststellingen.
Maar de supersonische eerste
groeispurt van het heelal, die nu is
aangetoond, verklaart waarom het
hemelgewelf er van pool tot pool
gelijkmatig is en er niet uitziet als
een gekartelde, kromme rotzooi.
De enorme 'zwelling' bij de
geboorte van het heelal heeft alle
onregelmatigheden weggestreken.

Theorie van alles

Het belang van de primordiale
zwaartekrachtgolven gaat echter
verder dan de kosmologie. Hertog:
"We weten nu dat in de eerste fase
van het heelal de
zwaartekrachtgolven inwerkten op
de kosmische achtergrondstraling.
Maar wat van deze bevinding echt
de heilige graal van de kosmologie
in de 21ste eeuw maakt, is dat ze
wijst op een diep verband tussen
het onvoorstelbaar grote en het
onvoorstelbaar kleine van de
wereld zoals we die kennen, tussen
de kwantumtheorie en Einsteins
relativiteitstheorie."

We weten nu dat in de
macrokosmos dezelfde krachten
werkzaam zijn als in de
microwereld van deeltjes en
atomen hier op aarde. "In feite is
het mechanisme van inflatie na de
oerknal gelijkaardig aan het Brout-
Englert-Higgs-mechanisme
waarvan we sinds 4 juli 2012 weten
dat het zich op de allerkleinste
niveaus in de deeltjesfysica
afspeelt. Maar op aarde, in het
CERN, kunnen we maar een
duizendste miljardste van de
energie aanmaken die nodig is om
dat aan te tonen. In de ruimte is dat
geen probleem. In feite zien we via
die telescoop op de Zuidpool een
aftekening van wat in de kosmos bij
enorm hoge energiën gebeurt en
hoe dat hetzelfde is van wat in de
kleinste deeltjes hier op aarde
gebeurt.

"De zwaartekrachtgolven kunnen
de relativiteitstheorie en de
kwantummechanica in één 'theorie
van alles' helpen verbinden. Daar
worden zelfs wij zelfs even stil van."
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