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Zwarte gaten spreken tot de verbeelding. Kijk een half uur
naar een willekeurige science-fictionserie op televisie, en de
kans is groot dat er een zwart gat langskomt. De populariteit
van zwarte gaten in de science-fiction is niet moeilijk te ver
klaren: alle processen die zich rond zo'n object afspelen vin
den plaats onder de meest extreme natuurkundige omstan
digheden; omstandigheden die totaal niet lijken op de natuur
zoals wij die hier op aarde gewend zijn. En dus - volgens het
principe 'onbekend maakt juist bemind' - vormen zwarte ga
ten de ideale achtergrond voor een goed science
fictionverhaal. Maar wat is er nu écht bekend over deze raad
selachtige objecten, en wat behoort tot het rijk van de science
fiction? In deze serie van twee artikelen kijken we naar de na
tuurkunde achter de zwarte gaten.

A l onze kennis over zwarte
gaten behoort tot de theore
tische natuurkunde. De om

standigheden waaronder zwarte ga
ten ontstaan, zijn zo extreem dat ze
zeker niet in een laboratorium op
aarde nagebootst kunnen worden.
Ook aan de hemel kunnen we
zwarte gaten niet direct waarne
men; het is zelfs nog steeds de vraag
of het al met zekerheid is gelukt om
ze indirect - door hun effecten op
naburige materie - waar te nemen.
Er rest ons dus niets anders dan
door nadenken en het extrapoleren
van de natuurkunde onder aardse
omstandigheden uit te vinden wat
zwarte gaten zijn en hoe ze zich
gedragen.
Nu is nadenken en extrapoleren
één van de sterke' kanten van het
menselijk brein, n het is dan ook
niet verbazingwe kend dat er al in
de 18de eeuw we ènschappers wa
ren die speculeer n over het be
staan van zwarte gaten: sterren of
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andere objecten die zo zwaar zou
den zijn dat zelfs het licht er niet aan
zou kunnen ontsnappen. We zullen
in dit artikel dezelfde weg bewan
delen: allereerst volgen we de een
voudige - maar onjuiste! - redene
ring; daarna kijken we nader naar
de hedendaagse beschrijving van
zwarte gaten.

Een zwarte ster
De gedachtengang berust op twee
principes. Allereerst: licht heeft een
bepaalde snelheid. Als we het licht
knopje omdraaien, duurt het even
voordat het licht van de lamp onze
ogen heeft bereikt. De snelheid van
het licht, driehonderdduizend kilo
meter in één enkele seconde, is zo
hoog dat we dit in het hier ge
noemde geval niet merken, maar
zodra we iemand in Australië op
bellen merken we wel degelijk dat
radiogolven - net als licht een vorm
van straling - enige tijd nodig heb
ben om vanuit Nederland, via één

of meerdere satellieten, de andere
kant van de aarde te bereiken. Dit
is ook een bekend probleem in de
ruimtevaart: als Houston een op
dracht aan een Marsverkenner
geeft, duurt het enkele minuten
voordat de boodschap de verken
ner bereikt en deze de opdracht kan
uitvoeren.
Het tweede principe berust op een
eigenaardigheid van de zwaarte
kracht die al door Galileo Galileï
werd ontdekt. Als je gelijktijdig een
lichte en een zware kogel van een
toren laat vallen, zullen zij ook ge
lijktijdig beneden aankomen. De
verandering in snelheid van een
voorwerp als gevolg van de zwaar
tekracht hangt - als we effecten van
luchtweerstand en dergelijke uit
schakelen - niet af van het gewicht
van het voorwerp. Er is een een
voudige redenering (figuur 1) die dit
aannemelijk maakt: als we een lo
den kogel doormidden snijden, de
twee helften tegen elkaar aandu
wen en laten vallen, verwachten we
dat er in principe hetzelfde gebeurt
als toen we de oorspronkelijke ko
gel lieten vallen. Elke helft - hoewel
die maar half zo zwaar is als de oor
spronkelijke kogel - valt dus op de
zelfde manier als de hele kogel.
Hetzelfde geldt natuurlijk als we de
kogels niet omlaag laten vallen,
maar omhoog gooien: ze zullen met
een bepaalde snelheid omhoog
gaan, op een gegeven moment om
keren en na een bepaalde tijd weer
op de grond vallen. Als we nu maar
zorgen dat de beginsnelheid voor al
onze kogels dezelfde is, zal ook de
tijd om de grond te bereiken voor



elke kogel hetzelfde zijn - of het nu
om een zware of om een lichte ko
gel gaat.
Als we nu een kogel met een hoge
re snelheid omhoog gooien, spreekt
het natuurlijk voor zich dat de ko
gel er langer over doet om weer op
de aardbodem terug te keren. Het is
zelfs mogelijk om de kogel zo hard
te gooien dat de invloed van de
zwaartekracht niet groot genoeg is
om hem weer op aarde te laten te
rugkeren. De kogel ontsnapt dan
aan de zwaartekracht van de aarde.
Net als in het hiervoor genoemde
geval hangt de snelheid waarmee
we hiervoor moet gooien niet af het
gewicht van de kogel. De zogehe
ten ontsnappingssnelheid is dus en
kel en alleen een eigenschap van de
aarde, en is voor alle voorwerpen
gelijk! Voor de aarde blijkt deze ont
snappingssnelheid zo'n 11 kilome
ter per seconde te zijn.
De sterkte van het zwaartekracht
veld van een planeet of ster hangt
af van zijn massa (dat wil zeggen:
de hoeveelheid materie waaruit het
object is opgebouwd) en zijn straal.
In een ander zwaartekrachtveld is de
ontsnappingssnelheid natuurlijk ook
anders. Hierin speelt de massa de
belangrijkste rol: zo is op de zware
planeet Jupiter de ontsnappingssnel
heid bijvoorbeeld 60 km/s, en op de
zon zelfs 620 km/s. Aan de andere
kant: als we de hele aarde in een bol
met een straal van 2 kilometer zou
den proppen, zou haar ontsnap
pingssnelheid even groot zijn als die
van de zon. Een aardig feit is trou
wens dat de ontsnappingssnelheid
op 6000 kilometer afstand van deze
mini-aarde - dat wil zeggen: de hui
dige straal - weer gewoon 11 kilo
meter per seconde is!

Nu kunnen we ons dus proberen
voor te stellen dat we een object
hebben dat zó zwaar en tegelijker
tijd zó klein is dat de ontsnappings
snelheid aan het oppervlak groter
wordt dan de lichtsnelheid. Een
voorwerp moet dus sneller dan het
licht gaan om aan dit zwaarte
krachtveld te ontsnappen. Het licht
zelf gaat natuurlijk met precies de
lichtsnelheid, en dus is onze con
clusie dat het licht niet aan zo'n ob
ject kan ontsnappen: we hebben
een object gemaakt dat absoluut
geen licht geeft: een zwart gat!

Niets kan ontsnappen?
Uit het bovenstaande volgt alleen
dat licht niet aan een zwart gat kan
ontsnappen. Deze redenering is al
niet waterdicht, maar de denkstap
die hierna vaak wordt gemaakt is
zeker onjuist. Sinds het begin van
deze eeuw weten we namelijk
dankzij Albert Einstein dat geen en
keI object sneller kan gaan dan het
licht (zie kader). Dus lijkt de con
clusie voor de hand te liggen: we
hebben een object gemaakt dat niet
alleen het licht, maar werkelijk alles
in de greep van zijn zwaartekracht
gevangen houdt!

Een eenvoudige redenering laat
echter zien dat het construeren van
een zwart gat nu ook weer niet zó
eenvoudig is (figuur 2). Stel dat we
een raket met een enorme snelheid
vanaf ons pseudo-zwarte gat lance
ren. Deze raket zal zeker langzamer
gaan dan het licht, en dus niet aan
de zwaartekracht ontsnappen. Op
een gegeven moment zal de raket in
zijn baan omkeren en weer terug
vallen naar onze ster. Op het hoog
ste punt van zijn baan zal de raket
echter wel een iets zwakkere
zwaartekracht ondervinden - hij be
vindt zich immers op een zekere af
stand van de ster. Nu lanceren we
op dit moment één trap van onze
oorspronkelijke raket met een zo
groot mogelijke snelheid. Wellicht
afhankelijk van de ontsnappings
snelheid in het betreffende punt 
zal deze raket wel aan de zwaarte
kracht ontsnappen. En doet hij dat
niet, dan herhalen we de procedu
re net zo lang tot een deel van de
raket wel ontsnapt. Echt 'zwart' is
ons zwarte gat dus niet!

Een écht zwart gat
Betekent dit alles nu dat 'echte'
zwarte gaten (dat wil zeggen: ob-

Twee tegen el
kaar geduwde
halve bollen
vallen precies
zoals een hele
bol.
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Ontsnappen
aan een
pseudo-zwart
gat.

jecten waarvan totaal geen ont
snapping mogelijk is) niet kunnen
bestaan? Gelukkig voor de science
fictionschrijvers niet: het frappante
is dat - meer dan een eeuw nadat
de eerste speculaties over zwarte
gaten werden gedaan - uit de rela
tiviteitstheorie van Albert Einstein
bleek dat deze objecten wel dege
lijk kunnen bestaan!
Eén van de belangrijkste redenen
voor het opstellen van de relativi
teitstheorie was de waarneming dat
het licht altijd met dezelfde snelheid
voortbeweegt. Dit lijkt geen vreem
de uitspraak: zet een auto op cruise
control en hij rijdt ook steeds met
dezelfde snelheid. Het verschil met
licht is echter dat dit óók met de
zelfde snelheid lijkt te bewegen als
we zelf naar de lichtbron toe of er

vanaf bewegen. Als we een auto
waarvan de cruise control op 120
km/u staat met 40 km/u tegemoet
rijden, verwachten we dat de auto
met 120 + 40 = 160 km/u op ons af
komt. Als we echter een lichtstraal,
waarvan de snelheid 300.000 km/ s
is, tegemoetkomen met de enorme
snelheid van 100.000 km/s, komt
het licht nog altijd met 300.000 kmis
op ons af!
Dit druist natuurlijk tegen ons ge
voel in, maar de metingen zijn on
verbiddelijk: dit verschijnsel blijkt
echt op te treden. Nu is een snel
heid zoiets als een afstand - een
stuk van de ruimte - die in een be
paalde tijd afgelegd wordt, dus als
een snelheidsmeting tegen onze in
tuïtie ingaat is er kennelijk iets mis
met ons intuïtieve beeld van ruim
te, van tijd, of van beide. Die laatste
redenering leidde Einstein tot de
conclusie dat ruimte en tijd geen to
taal verschillende dingen zijn, maar
verschillende aspecten van één en
hetzelfde: de zogenaamde ruimte
tijd. Iedereen die wel eens een gra
fiek heeft getekend kan dit begrij
pen: ook hier worden ruimte en tijd
op een equivalente manier 'aan el
kaar geplakt' (figuur 3a).
Het even simpele als geniale idee
van Einstein was nu dat niet iedere
waarnemer deze ruimte-tijd op de
zelfde manier in de twee deelge
bieden 'ruimte' en 'tijd' indeelt. Het
is alsof we het assenstelsel van de
grafiek zouden verwijderen (figuur
3b), en iedere waarnemer op zijn ei
gen manier dit assenstelsel terug
kan leggen (figuur 3c). Dit beeld is
zelfs nog iets te eenvoudig, omdat
het assenstelsel niet alleen gedraaid
kan worden, maar ook nog op al
lerlei manieren verwrongen. De
grafiek van de ruimte-tijd kan er dus
voor verschillende waarnemers to
taal anders uitzien!
Er zijn twee belangrijke factoren die
onze waarneming van de ruimte-tijd

beïnvloeden. De eerste is het feit
dat de waarnemer een bepaalde
snelheid kan hebben. Hoe hoger de
snelheid, des te 'schever' komen de
assen in onze grafiek te staan. Ove
rigens merken we pas bij snelheden
die van de orde van grootte van de
lichtsnelheid zijn echt iets van dit
verschijnsel; dit is de reden dat on
ze intuïtie voor lage snelheden (120
km/u + 40 km/ u = 160 km/u) niet
meer opgaat zodra we over het licht
spreken.
Een tweede oorzaak voor het ver
draaien van de assen van onze gra- ~ra

fiek is de aanwezigheid van mate- m~te

rie. De gevolgen hiervan kunnen in
extreme gevallen zó sterk zijn (fi
guur 4), dat álle lichtstralen die in
een bepaald punt hun oorsprong
hebben van de waarnemer af be
wegen. Er kan dus geen licht meer
naar de waarnemer toe komen! En
nu geldt de eerder genoemde rede
nering ook: niets kan sneller gaan
dan het licht, en dus kan helemaal
niets uit zo'n gebied ons bereiken.
We hebben nu een écht zwart gat
gebouwd!

Point of no return
Uit het bovenstaande beeld kunnen
we al direct een van de extreme ei
genschappen van een zwart gat af
leiden. Stel dat een ongelukkige as
tronaut op ontdekkingsreis door het
heelal per ongeluk in een zwart gat
valt. Op een gegeven moment pas
seert hij een grens (de zogenaamde
'horizon' van het zwarte gat) waar
op het verschil tussen zijn eigen
waarneming van de ruimte-tijd en
dat van een waarnemer ver weg
precies zo is als weergegeven in fi
guur 4. Dit is 'the point of no re
turn', maar de astronaut merkt hier
zelf niets van: hij 'ziet' alleen zijn ei
gen ruimte-tijd, waaraan niets
verandert!
Stel echter dat de astronaut op de
één of andere manier toch zou be-

(A) Ruimte en
tijd aan elkaar
geplakt in een
grafiek. (E) De
grafiek zonder
assenstelsel. (C)
Elke waarne
mer heeft zijn
eigen interpre
tatie van ruimte
en tijd.
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seffen dat hij zich op het randje van
een eeuwige gevangenschap be
vindt. Hij zal dit natuurlijk proberen
te voorkomen door met een enor
me snelheid - liefst bijna de licht
snelheid - van het zwarte gat af te
bewegen. Onze astronaut zal zich
dus ongeveer langs de rechter licht
straal in figuur 4b gaan bewegen.
Voor de externe waarnemer bete
kent dit dat de astronaut beweegt
langs een lijn die evenwijdig aan
zijn tijd-as staat. En een grafiek die
evenwijdig aan de tijdas loopt is...
de grafiek van een stilstaand object!
De verklaring voor dit schijnbare
verschil is even eenvoudig als bi
zar: voor een waarnemer die ver
weg is lijkt de tijd op de rand van
een zwart gat stil te staan! Wat wil
een science-fictionschrijver nog
meer?

Alles opgelost?
Tot zover het verhaal van de zwar
te gaten in de relativiteitstheorie.
Een mooi, afgerond verhaaL.. al
thans, zo lijkt het. Maar we vergeten
nog één ding: de moderne natuur
kunde rust op twee belangrijke pi
laren: de relativiteitstheorie én de
theorie van de allerkleinste deeltjes
die we kennen: de quantummecha-

nica. Zodra we deze laatste theorie
in ons verhaal betrekken, blijkt het
mooie afgeronde verhaal toch nog
de nodige open einden en zelfs te
genspraken op te leveren.
Zo toonde de bekende fysicus Ste
ven Hawking aan dat zwarte gaten
ondanks het bovenstaande toch
straling kunnen uitzenden! Haw
king liet ook zien dat de vorm van
deze straling niet afhangt van wat er
în het zwarte gat is gevallen, maar
alleen van de massa. Maar dit is
weer in strijd met een ander princi
pe van de quantummechanica, dat

zegt dat alle natuurkundige proces
sen omkeerbaar moeten zijn, en dat
er dus nooit informatie volledig ver
loren mag gaan. Het lijkt erop dat er
iets grondig mis is met ons begrip
van de natuurkunde...
Om al deze problemen op te kun
nen lossen, zullen we dan ook ver
der moeten kijken dan de quan
tummechanica, en komen we te
recht bij de stringtheorie, het
allernieuwste paradepaardje van de
theoretische natuurkunde. Meer
over dit alles kunt u lezen in het
tweede deel van deze serie.

(A) Een licht
bron in de lege
ruimte. (E) Het
zwarte gat ver
vormt de
ruimte-tijd zo
sterk dat al het
licht van de
waarnemer af
beweegt. (Dit is
een zeer ruwe
schets: er is in
dezefiguur
geen rekening
gehouden met
het 'verwrin
gen ' van het
assenstelsel)


