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Stellingen behorende bij het proefschrift getiteld:

Exploring the Early Universe Through the CMB Sky

1. Afwijkingen van een Bunch-Davies vacuüm bij aanvang van inflatie kunnen resulteren in
waarneembare effecten in de microgolfachtergrondstraling (hoofdstuk 2, 3, 4 en 6).

2. Alle tot dusver bekende voorstellen voor een afwijking van een Bunch-Davies vacuüm met be-
hulp van een diagonale Bogolyubov transformatie leiden tot oscillaties in de correlatiefuncties
van de oer-krommingsfluctuaties (hoofdstukken 2, 3, 4 en 6).

3. Limieten op het bispectrum uit de microgolfachtergrondstraling hebben de potentie om een
groot en interessant deel van de parameter ruimte van Bogolyubov geroteerde Bunch-Davies
afwijkingen uit te sluiten (hoofdstukken 2, 3 en 4) en voor sommige modellen met een
verminderde geluidssnelheid zijn zulke afwijkingen reeds uitgesloten (hoofdstukken 3 en 4).

4. Het meten van oscillerende bispectra in de data is computationoneel gezien uitdagend, maar
een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van een expansie in gefactoriseerde functies zou
uitkomst kunnen bieden (hoofdstuk 5).

5. Een power spectrum met oscillaties komt voor bepaalde frequenties beter overeen met het
waargenomen power spectrum (hoofdstuk 6), maar het vereist betere data en verdere analyse
om de significantie van deze waarneming te kunnen kwalificeren.

6. Het combineren van informatie uit het power- en bispectrum is zeer krachtig in het ‘new
physics hypersurface’ model, omdat het power spectrum een benedenlimiet en het bispectrum
een bovenlimiet geeft op de energie-schaal van nieuwe fysica.

7. De Planck-satelliet zou zijn naam waar kunnen maken, mocht het non-Gaussiteiten de-
tecteren die een gevolg zijn van Planckschaal fysica.

8. Overleving van de sterkste moet worden herzien in overleving van de rijkste.

9. Kredietbeoordelaars hebben meer macht dan kleine overheden, en tezamen hebben ze meer
macht dan de grootste economieën.

10. Na miljarden van fiscale voordelen, nihile rentepercentages, 2 rondes van “kwantitatieve
geldverruiming”, “ring-fencing” van zwakke leningen en biljoenen aan vrijwaringen en liq-
uiditeitsvoorziening aan banken en bedrijven, is het moeilijk om kapitalisme te verdedigen
als het marktsysteem van de toekomst.

11. Persoonlijke ontwikkeling wordt voornamelijk gedreven door hoe een persoon over zichzelf
denkt, gebaseerd op wat anderen zeggen, niet op wat anderen daadwerkelijk denken.

12. De communicatie van wetenschappelijke resultaten in populaire media is vaak stereotiep.

13. Een cynische optimist staat gelijk aan een progressieve realist.

Daan Meerburg, september 2011


