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Professor Erik Verlinde is een Nederlands hoogleraar 
theoretische natuurkunde die aan de snaartheorie, 
quantumzwaartekracht en zwarte gaten werkt bij de 

Universiteit van Amsterdam. 

Bij het brede publiek is hij vooral bekend door zijn 
bijdrage aan de theorie van ‘emergent gravity’. Volgens 
deze theorie zou zwaartekracht geen fundamentele 
kracht zijn, maar voortkomen uit informatiedichtheid 
op kleine schalen. In de wetenschap heeft hij ook veel 
bijgedragen aan de quantumveldentheorie, met name 
de conforme veldentheorie. In dit online interview 
bespraken wij met hem onder andere de toekomst van 
de theoretische natuurkunde en het effect van de media 

op de wetenschap. 

“Ik vind het belangrijk om actief te zijn, 
zo hou ik mijn hoofd helder en kan ik 

inspiratie opdoen.”

Maarten Slik Eindredacteur De Physicus
Bram de Leeuw Commissaris Extern De Physicus
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Wat voor een student was u vroeger?
Ik ging gewoon naar de colleges, wat dan voldoende 
was om de stof te begrijpen. Ik ging met een groepje 
naar de werkcolleges wat het studeren leuker 
maakte. Ik woonde in een studentenflat, waar ik 
ook met medestudenten contact had. Voor mij was 
het een combinatie tussen het studentenleven en 
gewoon studeren ernaast. Als sport speelde ik nog 
tennis. De studie ging vlot omdat ik het écht heel leuk 
vond, ik vond het leuk om nieuwe dingen te leren.

Hoe zorgt u ervoor dat u de basiskennis van natuurkunde 
niet vergeet?
Wat ik zelf belangrijk vond bij het leren van een 
vak is dat je de formules jezelf eigen maakt. Als 
docent geef ik ook nooit openboektoetsen en raad 
ik studenten aan om goed de tentamenstof te leren. 
Daarna mogen ze het vergeten, maar vaak blijft het 
hangen. Ik vond het zelf ook leuk om de stof zó te 
internaliseren zodat ik het ook kon reproduceren. 
Het is ook handig om de basis goed te leren en de 
afleidingen zelf te kunnen.

Wat zou u zijn gaan doen als het niet theoretische 
natuurkunde was? Of welk ander onderzoeksgebied zou 
u nog graag in willen duiken?
Ik denk dat ik de keuze voor natuurkunde maakte, 
omdat ik dat leuk en spannend vond. Als ik iets anders 
had gedaan dan denk ik dat ik wel richting biologie 
was gegaan en als ik het specifieker zou moeten 
noemen: de moleculaire biologie. Op de middelbare 
school vond ik de hele ontdekking van het DNA en wat 
daar allemaal mee samenhangt erg interessant. In 
de afgelopen decennia is op dat gebied natuurlijk ook 
heel veel gebeurd. Binnen de exacte wetenschappen 
had ik natuurlijk ook interesse in de pure wiskunde, 
maar uiteindelijk denk ik dat ik de uitdaging van de 
vragen die we vanuit de natuur krijgen het leukste 
vond en dat is waarom ik theoretische natuurkunde 
ben gaan doen. Een wetenschappelijke carrière is 
voor mij toch wel heel prettig en uiteindelijk altijd 
datgene wat ik wilde. Het was dus eigenlijk meer de 
vraag in welke wetenschap ik zou werken.

Hoe was het om op plaatsen als CERN en Princeton te 
werken, en wat vond u het meest uitdagend?
Ik ben in 1988 naar Amerika gegaan toen ik 26 was. 
Dat was een flinke stap. De verschillen in cultuur 
tussen Amerika en Nederland waren ook groot. Het 
was ook wel spannend, omdat je ineens omringd 

bent door grote namen waarvan je alleen artikelen 
hebt gelezen. Daardoor ben ik me wel meer gaan 
concentreren op mijn onderzoek. Dit was in de 
periode nadat ik gepromoveerd was en geen vaste 
baan had. Het is dan slim om veel te publiceren. Toen 
heb ik me echt moeten inspannen. Ik ben niet iemand 
die veel publiceert, maar de publicaties die ik toen 
schreef hebben wel impact gehad in de zin dat het 
door anderen is opgepikt. Daardoor kreeg ik een baan 
aangeboden bij CERN.

Bij CERN werken was ook een hele nieuwe ervaring. 
Daar was het werk veel experimenteler. Ik vond het 
heel boeiend om dit van dichtbij te zien. Ik moet wel 
zeggen dat ik me meer thuis voel in een academische 
omgeving, waar meer verschillende richtingen binnen 
de wetenschap te bestuderen zijn, zoals wiskunde of 
andere experimentele kanten van de natuurkunde. 
Daarnaast vind ik het contact met studenten leuk, 
wat ik bij CERN miste.
Zou u ook nog weleens terug willen naar de plaatsen 
waar u eerder gewerkt heeft, of zit u nu goed?

Ik vind de groep die wij hebben opgebouwd een van 
de leukste en actiefste groepen in de wereld. Ik denk 
dat we in Amsterdam wat mijn vakgebied betreft 
meedoen met de top. In Amerika, zeker in Princeton 
is er wel meer gaande. Mijn tweelingbroer, Herman, 
met wie ik ook gestudeerd heb, werkt daar nu. Ik ga 
daar dus ook vaak op bezoek. Ook ga ik vaak langs 
bij universiteiten in Californië. Dit zijn belangrijke 
contacten voor mij. Ik vind dat Amsterdam, wat mij 
betreft, alle mogelijkheden biedt die ik zou willen 
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voor wetenschap en onderwijs.

Online zagen we veel gastcolleges van u terug, welke 
was het meest interessant voor u om te geven?
Ik denk dat Lowlands een van de speciaalste is. Ik 
ben ook weleens in het buitenland bij ‘How the light 
gets in’ geweest. Dat is een festival voor muziek, 
beeld en filosofie. Toen werd ik in een debatsetting 
weggezet. Hierbij moest ik veel improviseren, want 
je bereidt niks voor. Maar Lowlands was wel heel 
bijzonder omdat die mensen eigenlijk voor de muziek 
komen. Het was een hele warme dag, iedereen die 
kwam luisteren was natuurlijk de vorige dag nog lang 
wakker en dan komen ze naar een voordracht over 
wetenschap luisteren. Ik vond het wel bijzonder om 
zo’n voordracht te geven in festivalsfeer. 

Eric Verlinde op Lowlands University in 2012

Uw theorie is veel in de media geweest/veel 
belangstelling voor geweest, heeft dit uw onderzoek 
geholpen of juist in de weg gezeten?
Ik denk dat de aandacht daarvoor wat overdreven 
was, dat is niet de manier waarop wetenschap werkt. 
Wij zijn allemaal bezig in een groter verband met 
deze theorie, dus het beeld dat ik deze theorie in mijn 
eentje heb bedacht is niet helemaal juist. Verder moet 
iets wat ik publiceer door andere worden getoetst 
zodat het onderdeel kan uitmaken van de volledige 
beschrijving waar anderen ook aan bouwen. Zo’n 
aandacht vanuit de media, dat helpt dan niet echt.

Aan de andere kant, misschien bent u uw theorieën 
beter gaan begrijpen door ze simpeler uit te leggen?
Dat is daarna dus wel gebeurd, ik ben zelfs best vaak 
uitgenodigd voor publieke lezingen. Een is er denk ik 

ook wel opgenomen, bij het Perimeter Institute in 
Canada. Dat is voor een algemeen publiek en ik heb 
daar ook wel wat van geleerd, best veel juist. Maar 
de vraag om publieke lezingen te geven komt al 
heel snel als je een theorie net hebt opgeschreven 
voor je collega’s, en dan heb je niet meteen een 
verhaal dat je ook aan een algemeen publiek kan 
vertellen. Maar goed, het is nu eenmaal zo dat de 
concepten die wij gebruiken niet bij het algemeen 
publiek bekend zijn en daar moet je dus ook tijd aan 
besteden. Tegenwoordig zie je ook samenvattingen 
van die ideeën verschijnen op het internet. Dus 
langzamerhand beginnen meer mensen te weten 
dat er een dergelijke ontwikkeling gaande is op 
het gebied van quantumverstrengeling en hoe 
ruimtetijd in elkaar zit. Dat gaat uiteindelijk richting 
een soort van nieuwe theorie.

Hoe denkt u over het huidige systeem in de 
wetenschap waarbij er van het aantal publicaties 
veel afhangt?
Ja, ik ben er natuurlijk mee opgegroeid. Ik 
bedoel het is natuurlijk ook zo dat niet iedereen 
wetenschapper kan worden, er moet een bepaalde 
selectie zijn. Publicaties waarmee je uiteindelijk 
toch weer iets nieuws toevoegt dat zijn uiteindelijk 
degene die echt belangrijk zijn. Het gaat mij niet 
zozeer om het aantal publicaties van iemand. 
Ik denk dat het ook belangrijk is om je eigen 
naam neer te zetten in de zin dat je niet alleen 
in samenwerking publiceert, omdat het toch 
veel moeilijker is om zelf iets te doen. Dus ja, je 
moet toch aantonen dat je dat kan om binnen de 
wetenschap te blijven. Het promoveren vind ik een 
belangrijke stap in die richting, maar het is ook 
een hele goede opstap naar andere dingen binnen 
de samenleving. Ik denk dus dat je voor mensen 
die gaan promoveren allerlei mogelijkheden moet 
bieden. Maar er zullen uiteindelijk toch een aantal 
stappen zijn die je moet kunnen doorlopen voordat 
je uiteindelijk in een vaste baan terecht komt. Als 
je daar uiteindelijk in terecht komt dan vind ik het 
belangrijk dat je dan ook de kans krijgt om door 
te stromen. Maar goed, dat aantal kan ook niet al 
te groot zijn omdat we maar zo veel hoogleraren 
en andere wetenschappers nodig hebben. Bij ons 
vakgebied verwachten we natuurlijk dat mensen 
publiceren, maar het is niet zo dat ik het gevoel heb 
dat daar een te hoge druk ligt.
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Hoe ziet de toekomst van string theory er volgens 
u uit?
De snaartheorie bestaat natuurlijk al een lange 
tijd. De theorie werd ontwikkeld om elementaire 
deeltjes en de krachten ertussen te beschrijven. 
Uiteindelijk is het de manier waarop zwaartekracht 
daarin tevoorschijn is gekomen en de doorbraak 
die op mij de meeste indruk heeft gemaakt is 
het begrijpen van zwarte gaten en de relatie tot 
ruimtetijd zelf. Ik noemde de ontwikkeling met 
quantuminformatie en verstrengeling al, iets waar 
we de laatste 10-15 jaar mee bezig zijn geweest. 
Uiteindelijk zal dat moeten samengaan met de 
andere uitgang van de snaartheorie, trillende 
snaren. We weten nog niet hoe dat gecombineerd 
kan worden, dus ik zie dat daar nog een doorbraak 
nodig is om het af te maken. Als dat gelukt is ben 
ik ervan overtuigd dat we de juiste theorie hebben. 
Deze nieuwe theorie zou dan aan de kosmologie 
getoetst kunnen worden door te kijken of dingen 
zoals donkere energie uitgelegd kunnen worden.

Denkt u dat grote sprongen in theoretische 
natuurkunde nog mogelijk zijn?
Voordat men goed begreep hoe quantummechanica 
en relativiteitstheorie samengaan, dat heeft toch 
wel vier decennia geduurd. Het is niet zo dat 
ik denk dat alles heel snel ging maar het is wel 
natuurlijk een bijzondere periode geweest. We 
hebben ook in de jaren zeventig de tijd gehad 
van het standaardmodel en ik kwam eigenlijk vrij 
snel daarna en vond het wel jammer toen dat ik 
dat niet heb meegemaakt. Om aan je vraag toe te 
komen; ik denk eigenlijk dat we nu ook in een hele 
bijzondere tijd leven. Als ik zie wat we nu aan het 
doen zijn met het begrijpen van de combinatie van 
quantummechanica en gravitatie en het nadenken 
over wat die quantummechanica doet met zwarte 
gaten, dus eigenlijk voortbouwend op het werk van 
Stephen Hawking. 

Het zal ook in de orde van twee of misschien 
zelfs drie decennia duren voordat we de theorie 
echt helemaal af hebben. Want ik zie inderdaad 
een nieuwe theorie komen in de quantum tijd die 
gravitatie en ruimtetijd anders beschrijven dan 
dat Einstein dat deed. We hebben al elementen 
daarvan te pakken. Vanuit de snaartheorie hebben 
we echt vooruitgang gemaakt en we begrijpen 
niet alleen de quantumeigenschappen van zwarte 

gaten, maar er zijn ook recente ontwikkelingen 
waarbij we quantuminformatie zijn gaan gebruiken 
om gravitatie en ruimtetijd te beschrijven. Hierbij 
speelt met name quantumverstrengeling een 
belangrijke rol. Dus ik voel me heel gelukkig met 
het feit dat er nu iets heel concreets en spannends 
ligt om te ontwikkelen.

Hoe plant u uw tijd in?
Ik heb best veel bijeenkomsten die nu allemaal via 
internet gaan. Ik vind het al heel prettig om thuis 

te werken, dat deed ik al vaker. Ik ging dan naar de 
universiteit om met collega’s of mijn promovendi 
te praten, dat gaat nu via videolinks. Verder vind ik 
het ook heel prettig, zeker nu het mooi weer is, om 
buiten te wandelen of joggen en inspiratie op te 
doen. Ik vind het belangrijk om actief te zijn, zo hou 
ik mijn hoofd helder en kan ik inspiratie opdoen.

Welk album kent geen tijd?
Tja, ik luister heel graag naar Pink Floyd albums, 
daar luister ik ook graag naar als ik werk. Ik vind 
het album Animals een heel mooi album.

Als laatst, heeft u nog een wijsheid/iets te vertellen 
aan onze lezers?
Nee, dat vind ik moeilijk. Je moet gewoon doen wat 
je zelf leuk vindt en waar je enthousiast over bent, 
dan ben je daar vaak ook het beste in. Je moet 
vooral iets doen waar je zin in hebt, voor mij was 
dat natuurkunde.  


