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Samenvatting 
 

 

 

 
In wat volgt zal ik proberen uit te leggen waarom ik bijna vier jaar lang een fe- 

nomeen heb bestudeerd dat waarschijnlijk slechts 10−33  (nul komma drieëndertig 

nullen, gevolgd door een één) seconden1  heeft geduurd en waarvan we denken dat 

het maar liefst 13.8 miljard jaar voor het schrijven van deze thesis heeft plaatsge- 

vonden. 

 
 

Panku de reus 

 
“[...]  zijn zweet  werd  de regen  en de dauw,  en ondertussen werden alle sterren   

in de hemel geboren uit zijn haar. Op deze wijze werd de wereld geschapen door 

Panku de reus.” 

(Chinese scheppingsmythe) 

Sinds het begin van de beschaving heeft de Homo Sapiens zich afgevraagd wat de 

oorsprong van het universum is waarin hij zich bevindt en wat de reden is waarom 

het is zoals het is. Iedere cultuur had zijn eigen mythes die de antwoorden op deze 

vragen bevatten. 

Het verschil tussen de afgelopen honderd jaar en de zeventigduizend jaar daarvoor 

is dat deze vragen in de afgelopen eeuw op een wetenschappelijke manier zijn 

aangepakt. Dit betekent dat we allereerst moeten beginnen met het toegeven van 

onze onwetendheid. Hierna gaan we een verhaal schrijven over ons universum met 

behulp van vergelijkingen en wiskundige modellen. Een dergelijk verhaal voorspelt 

normaal gesproken een aantal gebeurtenissen en consequenties die door telescopen 

en satellieten geobserveerd zouden kunnen worden. Elke keer dat een klein deel 

van het verhaal door een observatie wordt bevestigd, vertrouwen we het een klein 

beetje meer. Uiteindelijk komen we zo uit bij een theorie die de meest recente versie 
 

1De precieze waarde is model-afhankelijk, maar de orde van grootte is altijd vergelijkbaar. 
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van onze kennis over de realiteit representeert (maar die nog steeds falsifieerbaar 

is). 

Laten we ons bijvoorbeeld eens richten op de theorie van de Big Bang. In 1927 

paste de Belgische priester en astronoom Georges Lema ı̂tre de vergelijkingen van 

een destijds nieuwe theorie over zwaartekracht (de algemene relativiteitstheorie) 

toe op het universum als geheel. Het resultaat was verrassend: Het universum leek 

uit te dijen.2 Twee jaar later rondde de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble 

een serie observaties af waaruit hij concludeerde dat alle sterrenstelsels van ons af 

bewegen. Hij deed de opmerkelijke ontdekking dat, hoe verder een sterrenstelsel 

van ons af staat, hoe sneller het van ons af beweegt. De observaties van Hubble 

leidden tot een simpele en plausibele conclusie: Het heelal dijt uit. Het is eenvoudig 

in te zien hoe men tot deze conclusie kwam. Neem bijvoorbeeld een ‘panettone’, 

een Italiaanse kerstcake met rozijnen. In deze analogie stelt de panettone het 

universum voor en de rozijnen de sterrenstelsels. We bekijken drie van de rozijnen 

en noemen ze voor het gemak A, B en C. Op het eerste tijdstip dat we de panettone 

bekijken is de afstand tussen A en C tweemaal zo groot als de afstand tussen A 

en B. Als de panettone over de periode van een uur zal gaan rijzen tot tweemaal 

zijn oorspronkelijke grootte, dan is de snelheid waarmee de rozijnen A en C van 

elkaar af bewegen twee keer zo groot als die waarmee rozijnen A en B van elkaar 

af bewegen. 

 

Een panettone als een uitdijend universum. De drie rozijnen A, B en C stellen sterren- 

stelsels voor. 

 
Een uitdijend universum heeft een logische consequentie: Er moet een moment 

in het verleden zijn waarop alles dicht bij elkaar is geweest en zich in een klein 

2In  zijn  originele  artikel  (in  het  Frans)  verzamelde  Lemâıtre  de  weinige  data  die  destijds 

beschikbaar was en die leek zijn ideeën te ondersteunen.  In de Engelse vertaling besloot hij deze 

data achterwege te laten vanwege de tussentijdse publicatie van de nieuwe, completere data van 

Hubble. 
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volume met een hoge dichtheid en hoge temperatuur bevond, de zogenaamde Big 

Bang. 

Vandaag de dag wordt de theorie van een universum dat uitdijt vanuit een klein 

volume met een hoge dichtheid alom voor waar aangenomen. Om te kunnen begrij- 

pen waarom dit resultaat zo volledig onverwacht was op het moment van ontdek- 

king, moeten we teruggaan in de geschiedenis en ons verplaatsen in de denkwijze 

van een astronoom aan het begin van de twintigste eeuw. In die tijd zou iedereen 

die het gevraagd zou worden, van priesters tot gerespecteerde wijsgeren, hebben 

beweerd dat het universum een statische entiteit was, je zou tenslotte iedere dag 

en zelfs ieder jaar dezelfde dynamica kunnen gebruiken om het universum te be- 

schrijven.Tweeduizend jaar geleden beschreef Aristoteles het universum als eeuwig 

en onveranderlijk en hoewel wetenschappers in die tijd vele ideeën van Aristoteles 

inmiddels hadden verworpen, waren ze nog altijd content met een eeuwigdurend 

universum. Dit beeld weerhield hen ervan om te speculeren over het begin van het 

heelal. Zelfs zij die in de veronderstelling waren dat er een begin was, waren er nog 

steeds van overtuigd dat er vanaf de creatie tot de huidige dag niets was veranderd. 

Toen bleek dat zijn vergelijkingen leidden tot een uitdijend universum telde Ein- 

stein, nou niet bepaald een conservatieveling, er een extra term (de zogenaamde 

kosmologische constante) bij op, om te zorgen dat hij op een statisch universum 

uit zou komen, wat in lijn was met zijn persoonlijke geloof. Later verklaarde Ein- 

stein dat dit een van zijn grootste fouten was geweest.3 De observaties van Hubble 

werden dus ook voorspeld door de theorie van Lemaˆıtre, maar is dat genoeg om 

te concluderen dat we vandaag de dag nog steeds een universum observeren dat 

zijn expansie begon vanuit een extreem hete en dichte toestand? 

Nee, dat is het niet.  Een wetenschappelijke theorie die één enkele observatie kan 

verklaren kan simpelweg worden vervangen door een alternatieve theorie die die- 

zelfde observatie verklaart (het “steady state model” was bijvoorbeeld erg populair 

in die tijd). Dit is zeker het geval indien het beeld dat de theorie schetst in conflict 

is met de algemene overtuigingen van een tijdperk. Wetenschappers begonnen de 

Big Bang theorie pas serieus te nemen toen ze zich realiseerden dat die beschrijving 

van de werkelijkheid meerdere voorspellingen deed die te testen waren. In 1948 lie- 

ten de twee natuurkundigen Alpher en Gamow zien dat het overschot van waterstof 

en helium in het heelal kon worden verklaard met behulp van de Big Bang theorie. 

Daarnaast voorspelden ze, in samenwerking met Herman, wat tegenwoordig als 

het belangrijkste bewijs voor de theorie wordt gezien en wat als fundament dient 
 

3Recentelijk (1998) werd er met behulp van  observaties van type Ia supernovae ontdekt dat     

het universum een fase  van  versnellende  uitdijing  ondergaat.  Dit  kan  worden  verklaard  door 

het toevoegen van eenzelfde kosmologische constante aan Einstein’s vergelijkingen. Dus het lijkt 

erop dat Einstein, zelfs wanneer hij zelf dacht dat hij verkeerd zat, revolutionaire concepten 

introduceerde. 
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van deze thesis: Als het universum uit een extreem hete en dichte oertoestand is 

geëvolueerd dan leiden zijn expansie en de daaropvolgende afkoeling tot een onont- 

koombaar feit: Er moet een alomtegenwoordige straling bestaan, de zogenaamde 

Cosmic Microwave Background (CMB) of kosmische achtergrondstraling. 

Toen het universum zo’n 380 duizend jaar oud was, daalde de temperatuur zo 

ver dat vrije elektronen in het oerplasma gevangen konden worden door protonen 

om zo waterstofatomen te vormen. Het gevolg hiervan was dat fotonen, de deel- 

tjes waaruit licht bestaat, niet meer verstrooid en vastgehouden werden door een 

zee van elektronen, maar dat ze zich voor het eerst vrij en onverstoord konden 

voortbewegen door het universum. Sommige van deze fotonen komen vandaag de 

dag, na een reis van 13.8 miljard jaar, aan op onze aarde en zij vormen de eerder 

genoemde kosmische achtergrondstraling. Het is alsof het heelal in zijn eerste pe- 

riode was gevuld met een dichte mist. Toen de mist optrok kon het licht zich vanaf 

elk punt en in alle richtingen voortbewegen. Fotonen die van gebieden dichtbij ons 

kwamen, bereikten ons al in een ver verleden, terwijl lichtdeeltjes van verderaf ons 

op dit moment pas kunnen bereiken. Deze laatstgenoemde fotonen laten ons dus 

zien hoe het universum er uit zag toen de mist optrok, 380 duizend jaar na de Big 

Bang. 

In 1964, in New Jersey, waren Arno Penzias en Robert Wilson, twee fysici werk- 

zaam voor een telecommunicatiebedrijf, aan het experimenteren met een antenne 

die oorspronkelijk bedoeld was om radiogolven op te vangen. Net zoals men soms 

ruis hoort op de achtergrond tijdens het afstellen van een analoge radio, werden 

ook hun metingen geplaagd door een dergelijke interferentie. Ze probeerden van 

alles om van de ruis af te komen, tot aan het verwijderen van uitwerpselen van 

duiven die zich op de antenne hadden genesteld. Na een jaar lang experimenteren, 

namen ze contact op met collega’s in Stanford en bleek dat hun doorzettingsver- 

mogen ze had geleid tot een ontdekking die later een Nobelprijs waard zou blijken 

te zijn: De ruis die ze opvingen was de kosmische achtergrondstraling. 

Vanuit elke richting worden we gebombardeerd door de CMB en al deze fotonen 

hebben dezelfde temperatuur, onafhankelijk van waar ze vandaan komen. Vandaag 

de dag weten we met een hoge precisie dat de temperatuur van de CMB 2.73 K 

(ongeveer-270 ◦ C) is, plus minus minuscule variaties van ongeveer 0.000001 K, 

waarop we later nog terug zullen komen. Als totaal verschillende gebieden in het 

universum op een bepaalde manier (in dit geval hun temperatuur) toch zoveel  

op elkaar lijken, dan is het redelijk om aan te nemen dat er een moment in het 

verleden is geweest waarop deze gebieden met elkaar in contact hebben gestaan. 

Twee fotonen die de aarde bereiken vanuit tegenovergestelde richtingen hebben 

beide 13.8 miljard lichtjaar afgelegd. Als we aan zouden nemen dat het heelal niet 

uitdijt, dan zou dat betekenen dat deze fotonen gescheiden zijn geweest door een 
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De CMB is het oudste licht dat onze telescopen bereikt. Het komt van de bolvormige rand 

van ons zichtbare universum. In de figuur is een projectie van deze bol te zien, waar de 

temperatuurfluctuaties in kleur te zien zijn. Deze fluctuaties corresponderen met gebieden 

die een licht afwijkende dichtheid hadden toen het universum 380 duizend jaar oud was. 

 
afstand van ongeveer 27 miljard lichtjaar toen ze hun reis begonnen. Zo ontstaat 

dus de volgende contradictie: Hoe is het mogelijk dat twee gebieden die zo ver van 

elkaar zijn verwijderd, toch in contact met elkaar lijken te hebben gestaan als het 

universum slechts 380 duizend jaar oud was toen de CMB werd uitgezonden? 

Men zou mogelijk nog kunnen redeneren dat het universum zich aan het begin van 

zijn uitdijing al in een homogene toestand bevond. Dit soort aannames over de 

begintoestand van het universum (ook wel fine-tuning genoemd) laten natuurkun- 

digen liever buiten beschouwing. De reden hiervoor wordt duidelijk aan de hand 

van de volgende metafoor: Als we aannemen dat er een examen wordt gegeven 

aan 106 kandidaten,en alle deelnemers halen exact dezelfde score, is het dan waar- 

schijnlijker dat dit puur toeval is, of dat alle kandidaten van tevoren dezelfde hints 

hebben gekregen? 

 

Een indrukwekkende uitdijing 

In 1980 stelde Alan Guth, een Amerikaanse kosmoloog, een simpele oplossing voor 

om deze homogeniteitspuzzel op te lossen: Ver voordat de eerste seconde van het 

universum voorbij was, maakte het een gigantische expansie door waardoor het 

een factor 1026 groeide. Om de proporties van een dergelijke uitdijing duidelijk 

te maken: Het is alsof het universum van het formaat van een bacterie (10−6 m) 

binnen een fractie van een seconde groeide tot 100 maal de grootte van onze huidige 

melkweg (de melkweg heeft een diameter van ongeveer honderdduizend lichtjaar, 

zo’n 1020 m). 
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Een klein fragment van het oeruniversum dat inflateert tot ons huidige, zichtbare univer- 

sum. 

 

Deze indrukwekkende expansie, ook wel kosmische inflatie genoemd, vergrootte 

een klein oeruniversum tot wat nu ons zichtbare heelal is, en is dus de reden dat 

het zo homogeen is. Toch is het gerechtvaardigd dat men zich afvraagt of dit 

genoeg is om erop te kunnen vertrouwen dat de eerste seconde van het universum 

inderdaad werd gekarakteriseerd door zo’n indrukwekkende uitdijing. 

Zeer waarschijnlijk zou dit niet genoeg zijn geweest om de grote populariteit   

die de theorie vandaag de dag geniet te bereiken. Ondanks dat inflatie werd 

gëıntroduceerd  als  oplossing  voor  het  hierboven  beschreven  probleem,  komt  het 

grootste succes van de theorie uit het feit dat een periode van de inflatie een an- 

dere observatie op een simpele en elegante manier kan beschrijven, namelijk dat 

ons universum kleine inhomogeniteiten bevat, zoals onze melkweg of onze planeet. 

Laten we een stapje terug nemen. Dankzij de bijdragen van verschillende satellie- 

ten weten we vandaag de dag dat de temperatuur van de CMB vrijwel homogeen 

is. Als we terugdenken aan de minuscule variatie van 0.000001 K, dan betekent 

dit dat, op het moment dat de CMB werd uitgezonden, sommige gebieden van 

het universum net iets kouder waren. Dit impliceert dat de zwaartekracht in deze 

regio’s net iets sterker was dan gemiddeld en dus dat op die plekken materie beetje 

bij beetje iets sneller dan gemiddeld begon te accumuleren. De evolutie die daarna 

volgde creeërde vervolgens de structuren die we vandaag de dag observeren in ons 

universum, maar hoe is dit alles gerelateerd aan inflatie? 

Een periode van inflatie verschaft ons een mechanisme dat op een vrij verras- 

sende manier kan verklaren waar de minuscule temperatuurverschillen in de CMB 

vandaan komen. Om te kunnen laten zien hoe dit mechanisme in zijn werk gaat, 

moeten we een aantal concepten introduceren die ons later nogmaals van pas zullen 
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komen, dus het geduld van de lezer zal zich tweemaal uitbetalen. Kwantumme- 

chanica, de tak van de natuurkunde die zich richt op het bestuderen van de wereld 

op microscopisch kleine schaal (vergelijkbaar met afstanden ter grootte van een 

atoom), leert ons dat er altijd een onontkoombare onzekerheid is in de hoeveel- 

heid energie die een systeem bevat.  Uit deze onzekerheid, in combinatie met de 

beroemde formule van Einstein, E = mc2, volgt dat twee deeltjes uit het vacuüm 

gecreeërd kunnen worden voor een korte periode.  Hierdoor is het realistischer om 

het vacuüm niet te zien als lege ruimte, maar als een continuüm vol met deeltjes 

die  constant  ontstaan  en  weer  verdwijnen.  Tijdens  een  periode  van  exponentïele 

expansie, zoals inflatie, worden deze fluctuaties als het ware uitgerekt en versterkt 

tot schalen die het mogelijk maken om de zwaartekracht op macroscopische schaal 

te kunnen bëınvloeden.  Mukhanov, Starobinsky en Hawking lieten als eerste, onaf- 

hankelijk van elkaar, zien hoe fluctuaties, die tijdens inflatie ontstaan zijn, kunnen 

leiden tot de kleine temperatuurverschillen in de CMB. Op deze wijze verschaft 

de hypothese van inflatie ons dus een mogelijkheid om wat we observeren in de 

hemel te kunnen relateren aan wat er een fractie van een seconde na de Big Bang 

zou kunnen zijn gebeurd. 

Tot  zo ver ziet alles er rooskleurig uit,  maar we  zijn nog steeds niet in staat    

om een bevredigend antwoord te kunnen geven op de vraag: Wie of wat was er 

verantwoordelijk voor zo’n indrukwekkende expansie? Sinds de introductie van 

inflatie zijn er honderden modellen en mogelijke scenarios geopperd. Elk van deze 

modellen beschrijft de dynamica van het zogenaamde inflaton, het deeltje (of meer 

algemeen gesteld, het fysische mechanisme) dat verantwoordelijk is voor inflatie. 

Dit verschaft precieze voorspellingen van de eigenschappen van de CMB (zoals de 

grootte en de verdeling van de temperatuurverschillen) die getoetst kunnen worden 

aan observaties.4 

De methode die voor het grootste gedeelte van deze thesis wordt gehanteerd, is 

gebaseerd op het principe van Ockham’s razor. Om als het inflaton te kunnen 

dienen, moet een deeltje een bepaalde intrinsieke eigenschap bezitten. Het enige 

deeltje met deze eigenschap waarvan men het bestaan heeft aangetoond, is het 

Higgs boson, dat werd ontdekt in de deeltjesversneller van CERN (de LHC) in 

Genève in 2012.  Een minimale aanpak suggereert dat het Higgs boson het inflaton 

zou kunnen zijn en meerdere modellen met dit als onderliggende gedachte zijn 

voorgesteld. Ondanks het feit dat de energieschalen van de LHC hoog zijn (van de 

orde van duizenden elektronvolt), zijn ze nog steeds tien ordes van grootte kleiner 

dan de typische energieschalen die relevant waren tijdens de periode van inflatie. 

De vraag die dan opkomt is de volgende: 

Als we de eigenschappen van het Higgs boson alleen bij lage energieschalen kennen, 
 

4De vergelijkingen die dit mechanisme beschrijven werden kort samengevat in hoofdstuk één. 
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hoe kunnen we dan zijn gedrag bij de hoge energieschalen ten tijde van de inflatie 

beschrijven en betrouwbare voorspellingen doen over de CMB? 

 

Running in het vroege universum 

Het doel van het onderzoek in deze thesis is om de observaties van  telescopen  

en satellieten (die de eigenschappen van de CMB waarnemen) te relateren aan de 

parameters van het Higgs boson die gemeten worden door CERN. Deze parameters, 

koppelingsconstantes genoemd, zijn analoog aan de elektrische lading voor een 

elektron. 

Laten we recapituleren wat we zojuist hebben bestudeerd: Een gegeven inflatiemo- 

del doet voorspellingen over de eigenschappen van de CMB, maar we kunnen de 

dynamica van inflatie niet simpelweg beschrijven met de parameters die gemeten 

zijn bij lage energieschalen vanwege de volgende, ietwat tegenstrijdig klinkende, re- 

den: De koppelingsconstanten zijn niet constant! De waardes van deze parameters 

veranderen als functie van de energie. 

Om dit concept te begrijpen kunnen we kijken naar de elektrische lading. Deze 

parameter bepaald de kracht van afstoting tussen twee elektronen. In een goede 

benadering kunnen we de elektrische lading van een elektron meten door er een 

ander elektron op af te schieten en te observeren hoe deze afkaatst. Als we te- 

rugdenken aan het feit dat het vacuüm niet leeg is, kunnen we ons realiseren dat 

hetzelfde geldt voor de ruimte om een elektron heen. Deze ruimte lijkt meer op 

een kokende pan vol deeltjes en antideeltjes (met tegengestelde lading) die con- 

stant worden gecreeërd en weer verdwijnen.  Deze steeds aanwezige fluctuaties in 

het  vacuüm  vormen  een  soort  wolk  om  het  elektron  die  de  elektrische  lading  tot 

op zeker hoogte afschermt. In het zojuist beschreven experiment bedoeld om de 

lading van een elektron te meten, zal een elektron met een hogere energie dat op 

het stationaire elektron af wordt geschoten verder doordringen in de wolk en dus 

een andere lading voelen dan een elektron dat minder energie heeft (en dus minder 

ver doordringt). 

Om voorspellingen te kunnen doen over de CMB zijn de Higgs parameters nor- 

maal gesproken de parameters die we graag zouden hebben bepaald tijdens de 

periode van inflatie (bij een hoge energie), maar aangezien we ze destijds niet 

hebben kunnen meten, moeten we een manier vinden om ze af te leiden uit de 

experimenteel  gevonden  waarden  bij  lagere  energieën.   Een  van  de  belangrijkste 

doelen van deze thesis is geweest om te begrijpen hoe deze parameters veranderen 

als functie van de energie. In de natuurkunde zeggen we dat de parameters runnen 

(letterlijk: rennen) tot aan de typische energieschalen van het oeruniversum. Dus 
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we bestuderen het mechanisme van running in het vroege universum. 

In hoofdstuk drie hebben we het meest populaire model geanalyseerd dat het Higgs 

boson als inflaton bevat, het Higgs inflatie model. We bekeken daarin of de voor- 

spellingen die dit model deed over de CMB consistent waren door op een rigoreuze 

manier het runnen van de parameters te bestuderen. Om te kunnen berekenen hoe 

de parameters over vele ordes van grootte runnen, moet er echter nog een ander 

aspect  mee  worden  genomen.   Ver  boven  de  energieën  die  we  gebruiken  bij  onze 

experimenten, zouden er nieuwe deeltjes of fenomenen kunnen bestaan die we tot 

op dit moment nog niet kennen (we duiden deze vaak collectief aan met de term 

nieuwe fysica).  Deze nieuwe fysica zal ook meedoen aan de ‘dans’ van deeltjes- 

fluctuaties in het vacuüm en daarom is het noodzakelijk om de mogelijke effecten 

van nieuwe fysica goed te parametriseren. Wat we hebben ontdekt is dat, verras- 

send genoeg, de voorspellingen onafhankelijk zijn van nieuwe fysica en perfect in 

overeenstemming zijn met de observaties van de Planck satelliet.5 

In hoofdstuk vier hebben we het voorgaande resultaat uitgebreid naar een breder 

scala van inflatiemodellen. Door Ockham’s razor even te laten voor wat het was, 

lieten we zien dat de wiskundige structuur van deze modellen (waarvan Higgs 

inflatie een specifiek geval is) de robuustheid van hun voorspellingen garandeert, 

zodra de running van de parameters mee wordt genomen. 

Tenslotte hebben we in hoofdstuk vijf een alternatief voor Higgs inflatie, simpel- 

weg ‘nieuwe Higgs inflatie’ genaamd, bekeken die niet tot de klasse van theorieën 

bestudeerd in hoofdstuk vier behoort. Door terug te gaan in de geschiedenis van 

ons universum lieten we zien dat de voorspellingen van dit model wel gevoelig 

zijn voor het runnen van de koppelingsconstanten. Dit verlaagt de voorspelbare 

waarde van dit model, maar maakt ook zijn sensitiviteit voor nieuwe fysica duide- 

lijk. Het hoofddoel van dit laatste hoofdstuk was om aan te tonen dat de running 

van parameters in het algemeen van fundamenteel belang is om een model op een 

zinnige manier aan experimentele data te kunnen toetsen. 

Het is interessant om op te merken dat de belangrijkste motivatie achter het op- 

stellen van Higgs inflatie modellen de vraag naar minimalisme is geweest: Om  

te voorkomen dat we nieuwe natuurkundige fenomenen of deeltjes nodig hadden 

in onze theoretische modellen. Echter, zo laat onze analyse (en dat van andere 

onderzoeken naar ditzelfde onderwerp) zien, is de toevoeging van nieuwe fysica 

op een bepaalde manier onontkoombaar als we op een consistente manier willen 

beschrijven hoe de moderne deeltjesfysica gerelateerd is aan de fysica van inflatie. 

 
5Nauwkeuriger  gezegd,  tenzij  hun  bijdrage  zo  groot  is  dat  inflatie  in  zijn  geheel uitgesloten 

is, blijven de voorspellingen van het Higgs inflatie model stabiel onder de bijdragen van nieuwe 

fysica. Dit is de reden van de titel “UV (on)gevoeligheid van Higgs inflatie”. 
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Voor natuurkundigen is dit niet per se slecht nieuws. Normaal gesproken zijn we 

blij als we ons realiseren dat we niet alles weten wat er te weten valt. 

Is het immers niet zo dat ons verhaal begon met het toegeven van onze onwetend- 

heid? 


