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nTheHitchhiker’s
Guide to theGalaxy
bouwt eengeavan-
ceerdebeschaving
de supercomputer

DeepThought omhet ant-
woord teberekenenopde
ultiemevraagoverhet leven,
het universumende rest.
Deze computerblijkt later
de aarde te zijn. Vijfminu-
ten voorhet einde vande
tienmiljoen jaardurende
berekeningwordtdeaarde
opgeblazenomruimte te

makenvoor eennieuwe
kosmische snelweg.

Inwatmisschienwelde
spannendste ontdekking
van2016 is, laat ErikVerlin-
de, hoogleraar theoretische
natuurkundeaandeUvA,
ziendat zwaartekracht kan
ontstaanalswehetuniver-
sumals eengrote (quan-
tum)computer zien.Omdat
te snappen, eerst evenwat
thermodynamica.De twee-
dehoofdwet vande thermo-
dynamica zegt datdenatuur

allemogelijkhedenwil
uitproberendie er tot haar
beschikking staan. Enhoe
hogerde temperatuur, hoe
groter dezedrang.

Dedrang tot uitproberen
gaathelaas recht in tegen
het creërenenopslaan van
informatie.Data (in compu-
ters) enDNA (in lichaams-
cellen) zijn voorbeelden van
informatie.Het zijn struc-
turendie stabiel dienen te
zijn.Het scheppen vanorde
uit chaoskost energie, het

kosttede evolutiemiljarden
jarenomonsDNAvorm
tegeven.Endatacenters
gebruikennuwereldwijd
al 4%vanalle beschikbare
energie.

Verlinde stelt dathet
universumelastisch is,
gemaakt vaneensoort
rubberen substantie. Rub-
berbestaat uit polymeren:
moleculen inde vormvan
een langeketting atomen.
Diemoleculenwillenalle
mogelijkeposities en confi-

guratiesuitproberen.
Materie inVerlindes

heelal zijn gaten inhet
rubberwaardemoleculen
nietmogenkomen.Endat
frustreert zemateloos.Door
depogingen vandemolecu-
lenomdeverboden ruimte
toch te vullenontstaat er
een spanningsveld inhet
rubber. Alswe tweegaten
maken, blijkendeze elkaar
bovendien volgenshetzelf-
deprincipe aan te trekken.
En voilà, zwaartekracht.

Universum
ontmaskerd

Data Domino
Om beurten schrijven vier experts uit de datawereld over
een brandende kwestie. Deze week: Max Welling over het
universum en computergeheugen.

JanFred
vanWijnen,
chefMorgenMaxWelling

‘Dat verzachtdeklap’

Zelfs dedonkerematerie
endonkere energie inhet
heelal kunnenzoworden
verklaard.

Informatie inhet ge-
heugen vaneencomputer
beperkt denatuurook in
haardrangomallesuit te
proberen. Immers, eenbit in
het geheugen vaneencom-
puter staat vastgeprikt op,
zeg, 0,maarMoederNatuur
wil heel graagookeensde
waarde1uitproberen.We
kunnendematerie inhet

universumduswellicht zien
als eengigantischkosmisch
computergeheugen.En
zwaartekracht als debijver-
schijnselen vanhet gevecht
omdit geheugen tebescher-
men tegenuitwissing.

Maar alsdematerie in
onsuniversumeensoort
computergeheugen is,wat
staat er dan inde sterren
geschreven?Eengeheime
boodschap?Voer voor com-
plottheorieën!Graancirkels
opkosmische schaal!Niet

de aarde,maarhethele
universum is eencomputer
diehet antwoorduitrekent
opdeultiemevraagoverhet
leven, het universumende
rest. Ik vermoeddat ikwel
weetwat er indat kosmi-
schegeheugengeschreven
staat. 42.Voordeniet-Hitch-
hikers: googel dit getal.

MaxWelling is hoogleraar
machine learning (UvA)
enmedeoprichter
van start-up Scyfer.

ata-opslagbotstmetdewetten
nhetuniversum,datoverigens
n rubber is gemaakt’
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