
Dergelijke kabinetten vormden het internet van

de zeventiende eeuw: het waren kasten met

ontelbare vakjes, deurtjes en laatjes waarin

informatie over de hele bekende wereld was

bijeengebracht. Dit kabinet bevatte ruim dui-

zend voorwerpen, waaronder kunstschatten,

fossielen, spellen, praktische zaken zoals toi-

letspullen en een naaisetje, muziekinstrumen-

ten en allerlei andere curiosa. Koningin

Christina, die het kabinet op jonge leeftijd

erfde van haar op het slagveld omgekomen

vader, schijnt een groot deel van haar jeugd

met het kabinet gespeeld te hebben, en wellicht

is dat de verklaring voor de grote belangstel-

ling voor de wetenschap die ze later tentoon-

spreidde. In elk geval kan men zich voorstellen

dat het voor een kind prachtig geweest moet

zijn om in zo'n kabinet achter elk deurtje

(waarvan er veel ook goed verstopt waren)

weer een nieuw geheim te ontdekken.

Snaartheorie: de geschiedenis

Over naar een meer recent verleden, en naar de

natuurkunde. In 1968 schreef de Italiaanse

natuurkundige Gabriele Veneziano een artikel

met de titel “Construction of a crossing-symme-

tric, Regge-behaved amplitude for linearly

rising trajectories”. Het is dit artikel dat gezien

wordt als de oorsprong van de snaartheorie. In

zijn artikel leidt Veneziano een formule af die

beschrijft hoe botsingen tussen twee hadronen

verlopen. Hadronen zijn de elementaire deeltjes

die onder invloed staan van de sterke kernkracht

- deeltjes waarvan we vandaag de dag weten dat

ze zijn opgebouwd uit quarks. De bekendste

hadronen zijn wel het proton en het neutron,

maar er zijn ook meer exotische hadronen met
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Figuur 1: Het Augsburgse
kunstkabinet

Enkele weken geleden kreeg ik als nieu-

we postdoc aan de universiteit van

Uppsala een rondleiding door het uni-

versiteitsmuseum van deze oudste uni-

versiteit van Noord-Europa. Ik bewon-

derde de geschriften van Celsius en

Linnaeus en het anatomisch theater van

Rudbeck, maar was toch wel het meest

onder de indruk van een door de zeven-

tiende-eeuwse Augsburgse kunsthande-

laar Philipp Hainhofer ontworpen kunst-

kabinet, dat in 1694 door koning Karel

XI aan de universiteit was geschonken.
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namen als pion, kaon of Delta-plus. De formule van Veneziano vol-

deed aan een aantal belangrijke fysische eisen. Zo beschreef de for-

mule goed de symmetrie-eigenschappen die bij botsingen tussen

hadronen waren waargenomen, en kon men uit de formule ook het

waargenomen verband afleiden tussen de massa van de hadronen en

hun spin - de quantummechanische grootheid die zegt hoe hard een

deeltje “rondtolt”.

Veneziano’s berekening was volledig gebaseerd op wiskundige argu-

menten; hij gaf in zijn artikel geen antwoord op de natuurkundige vraag

waarom de botsingen tussen de hadronen aan deze formule zouden vol-

doen. Die verklaring werd pas twee jaar later door verschillende andere

natuurkundigen gevonden: het bleek dat je Veneziano’s formule kon

afleiden als je aannam dat de hadronen geen puntvormige deeltjes

waren, maar kleine, trillende snaartjes! De snaartheorie was geboren.

De theorie dat hadronen kleine snaartjes waren was overigens geen

lang leven beschoren; de theorie werd al snel overschaduwd door de

quantum-chromodynamica, die later met de zwakke kernkracht en het

elektromagnetisme zou worden samengevoegd tot het bekende

Standaardmodel van de elementaire deeltjes. Daarmee waren de snaren

zelf echter nog niet van de baan, want in de loop der jaren werd het

duidelijk dat de aanname dat elementaire deeltjes de vorm van trillen-

de touwtjes hadden wel eens een heel ander probleem uit de theoreti-

sche natuurkunde zou kunnen oplossen: het probleem van de quantum-

zwaartekracht. De natuurkunde rustte sinds het begin van de twintigste

eeuw op twee belangrijke peilers: de relativiteitstheorie en de quan-

tummechanica. Beide theorieën gaven prachtige resultaten: de relativi-

teitstheorie beschreef ruimte, tijd en zwaartekracht - verschijnselen op

astronomisch grote schaal - en de quantummechanica beschreef de

wereld van het atoom en daarbinnen; beiden ongelooflijke precisie.

Wanneer men echter probeerde de twee theorieën te verenigen en een

quantummechanische beschrijving van de zwaartekracht te geven, liep

men tegen allerlei enorme problemen aan. Ondanks de enorm verschil-

lende schaal waarop beide theorieën hun werk deden, was dit niet een

probleem van zuiver filosofische aard: men besefte al snel dat er wel

degelijk fysische problemen zijn, zoals de beschrijving van zwarte

gaten of van het ontstaan van het heelal uit een Oerknal, waarbij beide

theorieën tegelijk nodig zijn.

In 1974 opperden de fysici Scherk en Schwarz dat de snaartheorie een

beschrijving van de quantumzwaartekracht kon geven. Het idee sloeg

niet direct aan, maar Scherk, Schwarz en enkele andere theoretische fysi-

ci bleven aan de snaartheorie werken, en na diverse doorbraken begon de

theorie halverwege de jaren tachtig geaccepteerd te raken als een serieu-

ze kandidaat voor een beschrijving van de quantumzwaartekracht.

Snaartheorie en de wiskunde

Het zou te ver gaan om in dit artikel de verdere geschiedenis van de

snaartheorie uiteen te zetten. De belangstelling voor de theorie kende door
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de  jaren heen haar pieken en dalen, en de ontwik-

keling van de theorie ging gepaard met enkele

revolutionaire ideeën, die onze kijk op de theorie

keer op keer enorm veranderden. Zo ontdekte men

dat de theorie in haar eenvoudigste vorm een heelal

beschreef dat niet drie-, maar negendimensionaal

was, en vond men diverse manieren om dit pro-

bleem op te lossen. Men kwam erachter dat de the-

orie vijf verschillende gedaantes had, om later te

ontdekken dat deze vijf gedaantes in feite toch

dezelfde theorie beschreven. Men ontdekte dat de

theorie naast snaren ook membranen en (in haar

negendimensionale vorm) zelfs nog hoger-dimen-

sionale objecten beschreef, en gebruikte deze

objecten om nog meer over de snaartheorie te

leren. Langzaam maar zeker werd de snaartheorie

tot een soort Augsburgs kunstkabinet: keer op keer

werden er in de theorie verrassende ontdekkingen

gedaan, die vaak weinig tot niets met het oorspron-

kelijke doel - het beschrijven van de quantum-

zwaartekracht - te maken hadden. Oorspronkelijk

uitte deze ideeën-genererende kant van de snaar-

theorie zich vooral in de wiskunde.

Laat ik om een idee te geven van de wiskunde

waar snaartheorie toe kan leiden iets meer ver-

tellen over waarom de snaartheorie eigenlijk

zo'n goede kandidaat voor de quantumzwaarte-

kracht is. Een bekend quantummechanisch ver-

schijnsel is de zogenaamde “vacuümfluctuatie”:

Figuur 2: In de snaartheorie wordt ervan uitgegaan dat de elemen-
taire deeltjes niet puntvormig zijn, maar kleine trillende snaartjes

Figuur 3: Een vacu¸mfluctua-
tie, waarbij twee puntdeeltjes
op punt A uit het niets ontstaan,
en korte tijd later op punt B
weer in het niets verdwijnen

Figuur 4: Een vacu¸mfluctuatie,
maar nu voor twee snaren

Figuur 5: Een torus kan wiskundig beschreven worden als een
parallellogram waarvan de overliggende zijden geÔdentificeerd
("aan elkaar geplakt") worden



vorm, kunnen dus gebruikt worden om de vacuümfluctuatie uit

figuur 4 te beschrijven. In de wiskunde wordt dit verschijnsel modu-

laire invariantie genoemd.

De modulaire invariantie blijkt de clou te zijn tot het oplossen van de

quantumzwaartekrachtproblemen. Telkens wanneer we een proces

tegenkomen waarvoor de berekeningen ons oneindige resultaten zou-

den geven, blijkt dat we dit proces ook op een ándere manier kunnen

beschrijven, waarbij de oneindigheden als sneeuw voor de zon ver-

dwijnen. Maar zoals al gezegd, ook in de wiskunde speelt modulaire

invariantie een heel belangrijke rol. Neem bijvoorbeeld de getaltheo-

rie: de beroemde stelling van Fermat werd na 350 jaar uiteindelijk

bewezen door Andrew Wiles met behulp van elliptische krommen en

modulaire invariantie!

Het blijkt dat dit voorbeeld niet op zichzelf staat, maar dat heel veel

geavanceerde wiskunde op de een of andere manier terugkomt in de

beschrijving van de snaartheorie. Het is dus ook niet verwonderlijk dat

de snaartheorie tot allerlei onverwachte wiskundige resultaten heeft

geleid. Zo zijn wiskundigen dankzij de snaartheorie tegenwoordig in

staat om uit te rekenen hoeveel verschillende krommen met bepaalde

eigenschappen je kunt “tekenen” in bepaalde hoger-dimensionale

ruimten (zie figuur 7), en kun je bepalen of twee verschillende knopen

in een stuk touw in elkaar om te vormen zijn (figuur 8).

Terug naar de natuurkunde

Is de snaartheorie daarmee vooral een katalysator voor het ontstaan

van nieuwe wiskunde geworden? Beslist niet, want de laatste jaren

komen er ook steeds meer toepasbare natuurkundige resultaten uit de

snaartheorie naar voren. Zo bleken Robbert Dijkgraaf en zijn

Amerikaanse collega Cumrun Vafa onlangs in staat om met behulp van

de snaartheorie allerlei, tot voor kort voor onmogelijk gehouden bere-

keningen te doen aan de zogenaamde enkelvoudig supersymmetrische

Yang-Millstheorieën, die erg veel lijken op het Standaardmodel. Verder

heeft de snaartheorie geleid tot diverse nieuwe ideeën in de kosmolo-

gie, en zelfs in de beschrijving van meer alledaagse natuurkunde zoals

het quantum-Halleffect en de groei van kristallen. Maar ondanks al

deze ontwikkelingen is het oorspronkelijke doel van de theorie, een

volledige beschrijving van de quantumzwaartekracht, weliswaar dich-

ter genaderd, maar nog altijd verre van bereikt.

In 1991 werd het Augsburgse kunstkabinet aan een röntgenonderzoek

onderworpen, en ontdekte men dat diep in het kabinet zich nog een tot

dan toe onontdekte ruimte bevond. Zo'n goed verstopte ruimte moet

wel voor een heel bijzonder voorwerp geweest zijn... maar helaas

bleek de ruimte leeg. We weten niet of in de nog verborgen ruimtes

van het Augsburgs kabinet van de snaartheorie ergens het geheim van

de quantumzwaartekracht verstopt zit, maar zelfs als dat niet zo mocht

zijn, hebben alle andere curiosa de waarde van de theorie al ruim-

schoots bewezen. �
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een proces waarbij heel even uit het niets een

deeltje en een anti-deeltje ontstaan, die na korte

tijd weer samenkomen en in het niets verdwij-

nen. In figuur 3 zijn de banen van twee van

zulke deeltjes weergegeven. Een groot probleem

in een quantummechanische beschrijving van de

zwaartekracht is dat dit soort processen daar tot

allerlei vervelende oneindige resultaten in de

berekeningen leidt.

Hetzelfde proces, maar dan met twee lusvormi-

ge snaartjes in plaats van twee puntvormige

deeltjes, is weergegeven in figuur 4. De routes

die de deeltjes afleggen vormen samen een

soort fietsband, een torus. Dit is in feite niets

anders dan een parallellogram waarvan de

tegenoverliggende zijden aan elkaar zijn

geplakt - zie figuur 5. Of, om het nog een

graadje wiskundiger voor te stellen: je kunt een

torus beschrijven door een rooster van punten

in het tweedimensionale vlak te tekenen en alle

punten die één roosterafstand van elkaar af lig-

gen met elkaar te identificeren. Het hele vlak

bestaat zo uit oneindig veel kopieën van het

parallellogram waar we mee begonnen. Maar

merk op dat zo'n parallellogram niet uniek

bepaald is! In plaats van het rode parallello-

gram uit figuur 6 kunnen we ook het blauwe

kiezen als “fundamenteel gebied”. Beide paral-

lellogrammen, hoewel totaal verschillend van

Figuur 6: De wiskundige
manier om een torus te
beschrijven is door een
rooster in het platte vlak te
tekenen. Alle punten die een
roosterafstand van elkaar af
liggen worden geÔdentifi-
ceerd. Zo geven alle groene
vierkantjes hetzelfde punt
weer. Zowel binnen het rode
als het blauwe parallello-
gram komt elk op deze
manier gedefinieerd "punt"
precies ÈÈn keer voor.

Figuur 7: Bepaalde (complexe) curves 
kunnen maar op een bepaald aantal manieren in hoger-dimensio-
nale (complexe) figuren voorkomen. Snaartheorie heeft geleid tot

formules die dit aantal manieren tellen.

Figuur 8: Is dit twee
keer dezelfde knoop, of
zijn ze verschillend?
Snaartheorie heeft
geleid tot formules die
dit soort vragen kunnen
beantwoorden.


