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• Wat zijn strings?

Hangt het heelal met 
touwtjes aan elkaar?
De snaartheorie

Door: Marcel Vonk

In de vorige twee Universums hebben 

jullie kunnen lezen hoe het heelal is 

opgebouwd uit een aantal verschillende 

bouwstenen, de elementaire deeltjes. 

Sterren en planeten, jij en ik, het licht 

dat we zien en de straling die we uit het 

heelal ontvangen, allemaal bestaan ze 

uit superkleine deeltjes met indrukwek-

kende namen zoals “quark”, “elektron” 

en “foton”. De wiskundige formules 

die al deze verschillende deeltjes be-

schrijven worden het Standaardmodel 

genoemd. Maar zoals ik aan het eind van 

mijn laatste artikel schreef: het Standaard-

model is nog lang niet af! De formules die de allerkleinste 

bouwsteentjes van het heelal beschrijven hebben nog een 

aantal grote problemen. In dit artikel wil ik zo’n probleem 

beschrijven, en een mogelijke oplossing ervoor - de snaarthe-

orie - uitleggen.

D
rie krachten... en nog een!

Zoals gezegd: het Standaardmodel beschrijft de 

allerkleinste deeltjes die we kennen, en de krachten die die 

deeltjes op elkaar uitoefenen. Een voorbeeld van zo’n kracht 

is de kracht die je voelt als je twee magneten bij elkaar houdt: 

wat je voelt is de totale kracht van gigantisch veel elementaire 

deeltjes. Deze kracht wordt de “elektromagnetische kracht” 

genoemd, en het is een 

van de drie krachten 

die het Standaard-

model beschrijft. De 

andere twee heten de 

“zwakke kernkracht” 

en de “sterke kern-

kracht”, namen die al 

aangeven dat de effec-

ten van deze krachten 

vooral in de kernen van 

atomen merkbaar zijn 

- in ons dagelijks leven 

merken we van de twee 

kernkrachten niet zo 

veel.

Maar... er is nog een 

vierde kracht die de 

elementaire deeltjes 

op elkaar uitoefenen! 

Van die kracht heb je 

vast wel eens gehoord: het is de zwaartekracht, de kracht die 

ervoor zorgt dat wij naar de Aarde toegetrokken worden, dat 

de Aarde om de Zon heen draait, en dat alle materie in ons 

Melkwegstelsel bij elkaar blijft.

Als je wel eens hard op de grond gevallen bent - en wie is dat 

nou niet? - denk je vast dat die zwaartekracht wel een be-

hoorlijk sterke kracht moet zijn. Gek genoeg is dat helemaal 

niet zo: de zwaartekracht is de zwakste kracht die we kennen! 

Bedenk je maar eens wat er bijvoorbeeld gebeurt als je een 

spijker op de grond legt, en die vervolgens met 

een je oppakt. Aan de spijker trekken op dat 

moment twee krachten. De elektromagneti-

sche kracht van het magneetje probeert de 

spijker op te tillen, terwijl de zwaartekracht 

van de Aarde de spijker omlaag probeert te 

trekken. Ondanks dat de Aarde ontzettend 

veel groter is dan het magneetje, en er dus 

gigantisch veel meer deeltjes zijn die met 

de zwaartekracht omlaag trekken dan er 

deeltjes zijn die met de elektromagnetische 

kracht omhoog trekken, gaat de spijker 

toch omhoog! Het kleine beetje elektro-

magnetische kracht wint het van de enorme 

hoeveelheid zwaartekracht. Zo sterk is die 

zwaartekracht dus helemaal niet!

S
tandaardmodel, zwaartekracht of 
allebei?

Het feit dat het Standaardmodel de zwaartekracht niet be-

schrijft is daarom normaalgesproken niet zo’n probleem. De 

zwaartekracht tussen twee elementaire deeltjes is zó klein 

dat we allerlei verschijnselen op kleine schaal prima kunnen 

beschrijven zonder rekening te houden met de zwaartekracht. 

En omgekeerd: als we dingen op heel grote schaal - sterren, 

planeten, sterrenstelsels - willen beschrijven hoeven we weer 

niet veel rekening te houden met het Standaardmodel. Om te 

beschrijven hoe de Zon de Aarde aantrekt hoeven we alleen de 

zwaartekracht te begrijpen, maar niet hoe alle afzonderlijke 

elektronen en quarks in de zon elkaar precies aantrekken en 

afstoten met behulp van de andere drie krachten.

En hoe zit het dan 

met tussenliggende 

afstanden? Hoe zit het 

bijvoorbeeld met die 

spijker? Daar hadden 

we toch een experi-

ment waar zowel de 

zwaartekracht als een 

kracht uit het Stan-

daardmodel voorkwa-

men? Dat is wel waar, 

maar we hebben het 

dan nog steeds over 

de elektromagnetische 

kracht van een gigan-

tisch aantal elementai-

re deeltjes bij elkaar. 

Daarvoor hoef je niet 

heel precies te weten 

hoe elk afzonderlijk 

deeltje op die krach-

ten reageert - als je maar weet hoe de deeltjes dat gemiddeld 

doen. Nee, de echte details van het Standaardmodel heb je pas 

nodig als je het over experimenten met twee of drie elementai-

re deeltjes hebt - en in dat geval speelt de zwaartekracht weer 

vrijwel geen enkele rol.

"Om elementaire deeltjes iets van de zwaartekracht te laten voelen moet je ze 
heel snel laten bewegen. Zelfs de snelste race-auto op aarde is daar lang niet snel 

genoeg voor!"

"Zo sterk is 

die 

zwaartekracht 

helemaal 

niet!"
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Betekent dat dat de zwaartekracht en de drie krachten uit het 

Standaardmodel helemaal nooit tegelijk een rol spelen? Toch 

wel! Onder heel extreme omstandigheden kan het gebeuren 

dat die superkleine elementaire deeltjes toch iets van elkaars 

zwaartekracht voelen. Om zo’n enorm klein deeltje iets van de 

zwaartekracht te laten merken moet het - het woord “zwaarte-

kracht” zegt het al - heel zwaar zijn. Of om het in iets weten-

schappelijkere termen te zeggen: het deeltje moet een heel 

grote massa hebben. (De “massa” van een voorwerp is niets 

anders dan een getal dat aangeeft hoe zwaar het is; 3 kilo, 

bijvoorbeeld. De reden dat wetenschappers liever “massa” 

zeggen dan “gewicht” 

is dat je voor “ge-

wicht” zwaartekracht 

nodig hebt: op de 

Maan weeg je volgens 

een weegschaal veel 

minder, en in een 

ruimteschip zelfs he-

lemaal niets! Maar het 

getal dat je “massa” 

aangeeft blijft altijd 

en overal hetzelfde.) 

Nu zijn er in de natuur 

twee manieren om 

iets heel zwaars te 

maken. De eerste is 

door heel veel deeltjes 

bij elkaar te stoppen - 

denk aan een planeet 

of een ster - maar dat 

is natuurlijk precies 

wat we hier niet wil-

len: we willen hier een 

enkel deeltje hebben 

dat toch heel zwaar 

is, zodat de zwaarte-

kracht én de krachten 

uit het Standaardmo-

del erop werken.

De andere manier om iets heel zwaar te maken komen we in 

het dagelijks leven eigenlijk nooit tegen. 

Die manier is dat we iets een heel grote 

snelheid geven. Als iets heel snel beweegt 

heeft het heel veel energie, en het blijkt dat 

energie ook een soort van massa is. (Dat 

is precies wat Einsteins beroemde formule 

E = m c^2 zegt: de E in die formule staat 

voor Energie, en de m voor Massa. De rest 

van de formule vertelt je hoeveel energie 

precies gelijk is aan hoeveel massa.) Maar: 

als ik zeg “een heel grote snelheid” bedoel 

ik ook een héél grote snelheid. Als je een 

elektron in een raceauto of een vliegtuig 

meeneemt zul je nauwelijks merken dat 

het zwaarder wordt - net zo min als de auto 

of het vliegtuig zelf veel zwaarder worden. 

Nee, om iets van dit effect te merken moet je dingen sneller 

dan 1.000.000.000 kilometer per uur laten gaan! Je begrijpt 

dat we niet echt een race-auto kunnen bouwen die dat voor 

ons doet.

V
an natuurkunde naar sterrenkunde

Om plaatsen te vinden waar elementaire deeltjes 

dit soort enorme snelheden, energieën en massa’s bereiken, 

moeten we naar de sterrenkunde toe. Denk bijvoorbeeld 

eens aan de rand van een zwart gat. Een zwart gat is een in 

elkaar gestorte ster die alles om zich heen met een gigantische 

kracht aantrekt. Als deeltjes zo’n zwart gat in vallen krijgen ze 

daarbij snelheden (en dus massa’s) die zo groot worden dat de 

zwaartekracht wel degelijk een rol gaat spelen. 

Ander voorbeeld: de oerknal. Toen het heelal ontstond uit 

deze gigantische explosie bewogen de meeste deeltjes met 

snelheden die ze daarna nooit meer gehad hebben. Met andere 

woorden: de deeltjes hadden veel meer ener-

gie dan nu, en ondervonden dus veel meer 

gevolgen van de zwaartekracht, naast 

de gevolgen van de Standaardmodel-

krachten die ze vandaag de dag nog steeds 

ondervinden. Om de oerknal echt goed te 

kunnen beschrijven hebben we dus niet 

genoeg aan alleen het Standaardmodel - 

we moeten ook de zwaartekracht die aan 

de deeltjes trekt beschrijven!

Goed, stel nu dat we dus twee deeltjes 

op de rand van een zwart gat of tijdens 

de oerknal hebben, en we willen weten 

hoe hard die deeltjes precies aan elkaar 

trekken. (Waarom je dat zou willen weten? 

Bijvoorbeeld omdat je je afvraagt hoe snel een zwart gat alles 

om zich heen precies opslokt, of hoe snel de deeltjes na de oer-

knal uit elkaar vlogen, en hoe daardoor uiteindelijk sterren en 

planeten zijn ontstaan.) Om dat te kunnen uitrekenen hebben 

we dus wiskundige formules nodig die zowel de krachten uit 

het Standaardmodel beschrijven als de zwaartekracht. En nu 

"Op de rand van een zwart gat krijgen de opgeslokte deeltjes zo'n grote snelheid dat het Standaardmodel ze 
niet meer goed kan beschrijven."

"Dat de 
elementaire 

deeltjes 
snaartjes zijn 
was maar een 

gok"
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komt het grote probleem: zulke formules zijn verschrikkelijk 

lastig te vinden!

Wat is het probleem dan precies? Als twee deeltjes dicht bij 

elkaar in de buurt komen wordt de kracht die ze op elkaar uit-

oefenen steeds groter. Denk maar weer aan de zwaartekracht: 

hier op Aarde voel je heel veel van de aantrekkingskracht 

van onze planeet, maar ver weg in de ruimte merk je er bijna 

niets van. Nu is de Aarde een enorme bol, maar elementaire 

deeltjes zijn kleine puntjes. Als je twee enorme bollen dicht 

bij elkaar wilt brengen houdt dat op een gegeven moment op: 

als de oppervlaktes van de bollen elkaar aanraken kun je niet 

meer verder, en zijn hun middelpunten dus nog steeds een 

aardig eind van elkaar af. Maar twee puntvormige deeltjes 

kun je zo dicht bij elkaar brengen als je maar wilt. Als gevolg 

daarvan kun je de kracht tussen die deeltjes zo groot maken 

als je maar wilt, gewoon door ze heel dicht bij elkaar te bren-

gen. Uiteindelijk krijg je zo een kracht die oneindig groot is!

W
eg met de oneindigheid!

Misschien kun je je niet echt iets voorstellen bij 

een kracht die oneindig groot is. Nou, dat ligt niet aan jou: dat 

kunnen wetenschappers ook niet! “Oneindig groot” is niet iets 

waar we mee kunnen rekenen, en dus leveren de berekeningen 

van krachten tussen puntvormige deeltjes grote problemen 

op. Voor het Standaardmodel zijn er allerlei wiskundige trucs 

bedacht die deze problemen omzeilen. Voor de zwaartekracht 

werken diezelfde trucs helaas niet. Normaalgesproken is dat 

niet zo’n groot probleem, omdat we het altijd over zwaarte-

kracht op grote afstanden hebben. Maar op de rand van een 

zwart gat of bij de oerknal speelt ook op kleine afstand de 

zwaartekracht een rol, en dan komen de berekeningen in de 

problemen!

Wie weet heb je uit het bovenstaande verhaal zelf de oplossing 

voor het probleem al bedacht: we moeten er gewoon niet van 

uitgaan dat de elementaire deeltjes puntjes zijn. Maar als het 

"Snaren: hangt het heelal met touwtjes aan elkaar? (Bron: dclartstudios.com)"
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geen puntjes zijn, hoe zien ze er dan uit? Helaas zijn elektro-

nen, quarks en fotonen zó klein dat we ze niet even onder een 

microscoop kunnen bekijken om het antwoord op die vraag te 

vinden. We zullen dus een antwoord moeten gokken, en dan 

moeten kijken of de berekeningen die we met dat antwoord 

doen wél kloppen.

Misschien denk je nu dat de eenvoudigste gok zou zijn dat de 

elementaire deeltjes ook kleine bolletjes zijn. Maar vanuit het 

oogpunt van berekeningen is dat helemaal niet zo eenvoudig! 

Een bolletje heeft een lengte, een breedte en een hoogte, en 

dat zijn drie nieuwe eigenschappen die je in de berekeningen 

mee moet nemen. Nee, het is veel eenvoudiger om het deeltje 

bijvoorbeeld alleen een lengte te geven. Dat wil zeggen: in 

plaats van een puntdeeltje vragen we ons nu af of een deeltje 

niet een klein touwtje, elastiekje of snaartje kan zijn. Zou dat 

de berekeningen makkelijker maken?

Het antwoord is: ja! Met een heleboel (nog steeds best inge-

wikkelde) wiskunde kun je laten zien dat de zwaartekracht en 

alle andere krachten voor kleine snaartjes prima samengaan, 

en dat je precies kunt uitrekenen hoe zulke snaartjes zich 

gedragen in de buurt van een zwart gat, of onder omstandig-

heden zoals tijdens de oerknal. We hebben nu dus wiskundige 

formules waarmee we het gedrag van deeltjes onder zulke 

omstandigheden kunnen beschrijven. Die verzameling van 

wiskundige formules is bekend sinds het eind van de jaren 

‘60, en wordt de snaartheorie genoemd.

L
osse eindjes

Ons verhaal heeft natuurlijk nog de nodige losse 

eindjes. Dat de elementaire deeltjes snaartjes zijn was maar 

een gok, die we alleen gemaakt hebben omdat dat het eenvou-

digste antwoord gaf. Waarom geen kleine “velletjes” met een 

lengte én een breedte, of bolletjes met een lengte, een breedte 

en een hoogte? Zolang we de snaartjes niet direct kunnen zien 

is daar natuurlijk geen enkele reden voor, en intussen hebben 

de wetenschapper die de snaartheorie bestuderen ontdekt 

dat je zulke deeltjes met meer “dimensies” ook prima kunt 

beschrijven. Sterker nog, met nog moeilijkere wiskunde kun je 

nog verder gaan en zelfs vier-, vijf, zes-... tot negendimensio-

nale deeltjes beschrijven! Welke van die deeltjes precies onze 

elektronen, fotonen en quarks zijn is nog niet bekend, maar 

het moge duidelijk zijn dat snaartheorie tegenwoordig allang 

niet meer over alleen snaartjes gaat!

Daarmee zijn we wel meteen bij een ander groot probleem 

van de snaartheorie uitgekomen: uiteindelijk willen we weer 

terug naar een beschrijving van ons Standaardmodel, maar 

we weten nog niet welke van de meerdimensionale deeltjes we 

daarvoor moeten gebruiken. Sterker nog: deeltjes met méér 

dan drie dimensies leven ook in een heelal dat meer dan drie 

dimensies heeft, dus niet alleen een lengte, een hoogte en een 

breedte. Dat mag dan wiskundig wel een leuk idee zijn, maar 

om ons heen zien we alleen die drie richtingen, dus we zullen 

de andere “richtingen” - dat kunnen er wel zes zijn - op de een 

of andere manier uit onze formules kwijt moeten raken. Nu 

is het probleem niet dat dat niet kan, maar eerder het omge-

keerde: dat kan op gigantisch veel manieren! Welke van die 

manieren uiteindelijk ons Standaardmodel en de zwaarte-

kracht opleveren? De geleerden hebben nog geen idee.

Kortom: de snaartheorie - de aanname dat onze elementaire 

deeltjes snaartjes of andere vormpjes met op zijn minst een 

lengte, en misschien ook een breedte, hoogte, enzovoort zijn 

- heeft tot een groot succes geleid: we kunnen nu tegelijk de 

zwaartekracht én het standaardmodel beschrijven, en zo din-

gen leren over bijvoorbeeld zwarte gaten en de oerknal. Maar 

voorlopig zijn de lessen die we leren nog heel algemeen: het 

is na veertig jaar snaartheorie nog steeds niet precies bekend 

hoe we met deze ideeën de elementaire deeltjes om ons heen 

moeten beschrijven. Kortom: nog genoeg werk aan de winkel 

voor wetenschappers! Hopelijk kan ik dan over een jaar of tien 

weer een volgend artikel schrijven, waarin ik jullie precies 

vertel hoe het zit.

*** Kijk op de volgende pagina wat er allemaal in 10 jaar tijd 

gebeurd is! ***

M
eer weten?

Als je meer wilt weten over snaartheorie is 

het volgende boek van Brian Greene een erg goed boek 

om mee te beginnen:

Brian Greene, De Kosmische Symfonie. Superv, verbor-

gen dimensies & de zoektocht naar de Theorie van Alles. 

Amsterdam: De Arbeiderspers 2001. ISBN 90-2952-

1996.

Van dit boek is ook een televisieserie gemaakt. De serie 

kun je op het internet bekijken, maar helaas alleen in 

het Engels:

http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/program.html

Nog genoeg 
werk aan de 
winkel voor 

weten-
schappers!
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