
In het eerste deel van deze serie (Zenit 9, 1999) hebben we ge
zien hoe zwarte gaten met behulp van de relativiteitstheorie
van Albert Einstein beschreven kunnen worden. Zwarte gaten
zijn niets anders dan gebieden waarin de ruimte en de tijd, die
in de relativiteitstheorie één geheel vormen, enorm gekromd
zijn. In dit tweede deel zullen we ons afvragen of deze om
schrijving van zwarte gaten te rijmen valt met de andere pij
ler van de moderne theoretische natuurkunde: de quantum
mechanica.

De quantummechanica, die de
fysica van heel kleine deel
tjes beschrijft, werd aan het

begin van deze eeuw ontwikkeld
door een groot aantal fysici van
naam, onder wie Max Planck, Erwin
Schrödinger, Werner Heisenberg,
Paul Dirac en Niels Bohr. Zelfs Ein
stein droeg zijn steentje bij aan de
theorie, hoewel hij zich nooit hele
maal bij de in zijn ogen onfysische
inhoud van de theorie heeft kunnen
neerleggen. Eén van de fundamen
tele ingrediënten van de quantum
mechanica is namelijk het begrip
waarschijnlijkheid of, misschien
nog beter geformuleerd, onbe
paaldheid. In de quantummechani
ca zijn grootheden, zoals bijvoor
beeld de afmetingen van een
atoom, niet exact bepaald: in plaats
daarvan hebben ze een bepaalde
kansverdeling. Dat wil zeggen: de
kans dat het atoom een bepaalde
straal heeft kan exact worden bere
kend, maar de straal zelf niet. Deze
onbepaaldheid ligt niet in ons men
selijk onvermogen om de straal te
meten, maar is een fundamenteel
kenmerk van de quantummechani-

ca. Het is onmogelijk om de theorie
zonder deze onbepaaldheid te
formuleren.
Deze onbepaaldheid stond Einstein
tegen: in zijn ogen moest elke fysi
sche grootheid een exacte waarde
hebben, en niet het gevolg zijn van
een kansspelletje. Of om het in Ein
steins eigen, later beroemd gewor
den woorden te zeggen: 'God dob
belt niet!'.
Overigens was Einstein niet de eni
ge die moeite had met de interpre
tatie van de quantummechanica. De
theorie heeft hetzelfde probleem als
de theorie van de zwarte gaten:
hoewel ze wiskundig zeer helder
geformuleerd kan worden en in fei
te niet eens zo moeilijk te begrijpen
is, strookt ze absoluut niet met on
ze fysische ervaring. Er is bijna geen
natuurkundestudent die niet eerst
door een zekere 'ontkenningsfase'
heen moet voordat hij of zij met de
quantummechanica leert werken,
en vele niet-fysici komen zelfs nooit
door deze fase heen. Dat leidt ove
rigens wel tot de meest prachtige
boeken waarin de quantummecha
nica vergeleken wordt met allerlei

Oosterse filosofieën en godsdien
sten - mogelijk omdat die op de
Westerling even bevreemdend
overkomen...

Quantummechanica en
zwaartekracht
Ironisch genoeg was het echter niet
alleen Einstein zelf die tegen de
quantummechanica protesteerde:
zijn theorie van de zwaartekracht
leek hetzelfde te doen. In de de
cennia die volgden behaalde de
quantummechanica vele successen
door processen die voorheen geen  Marcel Vonk
duidelijke verklaring hadden met
ongekende nauwkeurigheid te be-
schrijven. Eén succes werd echter
niet behaald: een goede quantum-
tuechanische beschrijving van de
zwaartekracht. Die werd nog steeds
prima beschreven door Einsteins re-
lativiteitstheorie, maar beide theo-
rieën leken op diverse punten
onverenigbaar.
Een eerste probleem is nogal wis
kundig van aard: zodra we probe
ren de formules van de relativiteits
theorie in die van de quantumme
chanica in te vullen, stuiten we op
allerlei oneindigheden in onze re
sultaten. Nu zijn fysici er redelijk in
getraind om oneindigheden uit
theorieën weg te werken en toch
nog correcte resultaten over te hou
den, maar in de jaren zeventig werd
door een aantal fysici, waaronder
de Nederlandse Nobelprijswinnaars
Martinus Veltman en Gerard 't
Hooft, bewezen dat deze oneindig
heden dusdanig fundamenteel wa-
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Door vacuüm
fluctuaties kan
een deeltje aan
een zwart gat
ontsnappen.

ren dat 'wegpoetsen' ervan eenvou
digweg onmogelijk was.
Nu lijkt het op zich niet zo be
zwaarlijk wanneer twee theorieën
elkaar tegenspreken, zolang elke
theorie maar duidelijk zijn eigen ter
rein beschrijft. En bij de quantum
mechanica en de zwaartekracht lijkt
dit het geval: de ene theorie be
schrijft de allerkleinste structuren
die we kennen, terwijl de andere
theorie het domein van de zwaarte
kracht beschrijft - de kracht die pas
op astronomisch grote schaal enige
invloed van betekenis krijgt. Filoso
fisch mag het dus niet zo bevredi
gend zijn om twee onverenigbare
theorieën te hebben, maar praktisch
vormt het geen enkel probleem.
Tenzij we natuurlijk een situatie
kunnen bedenken waarin beide
theorieën tegelijk van toepassing
zouden moeten zijn. En dergelijke
situaties zijn wel degelijk denkbaar:
die spelen zich namelijk af in en
rond zwarte gaten!

Hawkingstraling
In het eerste deel van deze serie za
gen we dat de relativiteitstheorie
voorspelt dat niets aan een zwart gat
kan ontsnappen. Dit geldt zelfs voor
elektromagnetische straling, het al
lersnelste natuurverschijnsel dat we
kennen. De conclusie is dus een
voudig: een zwart gat is absoluut
zwart, en zendt geen enkele vorm
van straling uit.
In 1974 toonde de bekende Britse
natuurkundige Stephen Hawking
echter aan dat deze situatie veran
dert zodra we ook rekening gaan
houden met de quantummechani
ca. Zoals in de inleiding al werd ver
meld, is onbepaaldheid een centraal
begrip in deze theorie. Elke fysische
grootheid is onbepaald, en in het
bijzonder geldt dit voor de energie
van de absoluut lege ruimte: het va
cuüm. Ons gevoel zegt dat de ener
gie van iets absoluut leegs nul zou
moeten zijn, maar in de quantum
mechanica is dit slechts bij benade-

ring waar. Door zogeheten va
cuümfluctuaties is het mogelijk dat
op een bepaalde plaats spontaan
energie ontstaat, en zoals we in het
eerste deel van de serie zagen cor
respondeert energie met de massa
van elementaire deeltjes zoals elek
tronen, neutrino's, enzovoort. Met
andere woorden: de quantumme
chanica voorspelt dat uit het va
cuüm spontaan elementaire deeltjes
kunnen ontstaan!
Deze deeltjes ontstaan echter nooit
alleen, maar altijd in het gezelschap
van een zogeheten antideeltje. Dit
is een deeltje met precies dezelfde
massa als het gewone deeltje, maar
met alle andere eigenschappen pre
cies tegengesteld. Zo ontstaat er bij
een deeltje met positieve lading bij
voorbeeld altijd een deeltje met een
even grote negatieve lading. Gevolg
hiervan is dat de totale lading bin
nen een bepaald gebied altijd even
groot blijft - een belangrijke na
tuurwet die al in de 18de eeuw is
ontdekt.
Gewoonlijk komen het deeltje en
zijn antideeltje elkaar snel weer te
gen, en wordt het absolute vacuüm
weer hersteld. In de buurt van een
zwart gat kan dit herstelproces ech
ter worden verstoord, doordat bij
voorbeeld het antideeltje in het
zwarte gat valt en het deeltje erbui
ten blijft. Het antideeltje kan het
zwarte gat niet meer verlaten, het
deeltje wel. In het zwarte gat com
bineert het antideeltje vervolgens
met een ander deeltje, en het netto
resultaat is dat energie in de vorm
van een elementair deeltje het zwar
te gat heeft verlaten.
We mogen dus concluderen dat een
zwart gat volgens de quantumme
chanische beschrijving toch straling
kan uitzenden! Voor een flink zwart
gat dat uit een supernova is ont
staan zal deze straling slechts mini
maal zijn, maar in theorie is het toch
slechts een kwestie van tijd voordat
een zwart gat totaal is 'verdampt'.
Nu lopen we echter tegen een
enorm probleem aan: één van de
fundamentele ideeën achter de
quantummechanica is namelijk dat
de toestand van een fysisch systeem
op een bepaald moment exact be
paalt hoe dit systeem zich in de toe
komst zal gedragen én hoe het zich
in het verleden heeft gedragen. Dit
is iets dat we ook in de alledaagse
natuurkunde wel kennen: als we de
snelheid en plaats van een voetbal
op een bepaald moment kennen
kunnen we in principe vooruit re
kenen om te bepalen of de bal in
het doel terecht zal komen, en ach-
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teruit rekenen om te zien van wiens
voetbalschoen het uiteindelijke
doelpunt afkomstig is.
Hawking toonde echter méér aan
dan alleen dat een zwart gat straling
uitzendt: hij liet ook zien dat alle
zwarte gaten van een bepaalde
massa op precies dezelfde manier
straling uitzenden. Dat wil zeggen:
of we nu een zwart gat maken van
een ineenstortende ster of van een
kudde olifanten, als de uiteindelijke
massa's maar hetzelfde zijn zien bei
de zwarte gaten er exact hetzelfde
uit! Dit is in tegenspraak met de eer
der genoemde aanname van de
quantummechanica, want op deze
manier kunnen we natuurlijk nooit
meer achterhalen hoe een zwart gat
precies ontstaan is. Deze tegen
spraak wordt de informatieparadox
genoemd.

Een theorie van snaren
De informatieparadox is een pro
bleem waar fysici en astronomen
zich al enkele decennia het hoofd
over breken. Het was duidelijk dat
een oplossing van het probleem pas
zou komen zodra er een goede
quantummechanische beschrijving
van een zwart gat werd gegeven.
Maar de eerder genoemde onein
digheden leken hier roet in het eten
te gooien.
Er was dan ook grote verbazing
toen de fysici Andrew Strominger
en Cumrun Vafa in 1996 met een be
schrijving van een bepaalde klasse
van zwarte gaten kwamen die wél
quantummechanisch was. Deze be
schrijving was niet alleen vrij van in
formatieparadoxen, maar leverde
bovendien exact de oude formule
van Stephen Hawking voor de stra
ling van een zwart gat op!
De beschrijving van Strominger en
Vafa is gebaseerd op de stringtheo
rie - of ook wel: snaartheorie - een
nieuwe theorie van elementaire
deeltjes die de laatste jaren onder
theoretisch fysici steeds populairder
wordt. Het basisidee achter de
stringtheorie is heel eenvoudig. In
het verleden werd altijd aangeno
men dat elementaire deeltjes zo
klein zijn dat we ze zonder enig
probleem als wiskundige punten
zonder enige lengte, breedte of
hoogte kunnen beschrijven. Het
idee achter stringtheorie is dat dit
weliswaar in benadering waar is,
maar dat elementaire deeltjes ei
genlijk kleine 'elastiekjes' of 'snaren'
zijn. Het blijkt dat deze eenvoudige
aanname tot allerlei mooie wis- en
natuurkunde leidt. Eén van de be
langrijkste eigenschappen van de

snaartheorie is dat ze zowel quan
tummechanica als zwaartekracht
lijkt te kunnen beschrijven zonder
dat de eerder genoemde oneindig
heden opduiken. Hierdoor is de
weg naar quantummechanische
zwarte gaten geopend.
Nu lijkt het nogal vreemd om een
theorie op te bouwen op de aanna
me dat elementaire deeltjes wel een
lengte, maar nog altijd geen breed
te en hoogte hebben. Deze asym
metrie in de stringtheorie is dan ook
slechts schijnbaar: als we alle wis
kunde doorrekenen, vinden we dat
de theorie ook deeltjes met meer di
mensies moet bevatten. Deze deel
tjes worden D-branes genoemd,
een verbastering van het woord
membranes, waarbij de 'D' een
hommage is aan de wiskundige Di
richlet, die een techniek invoerde
die voor de beschrijving van deze
deeltjes wordt gebruikt. De D
branes hebben interactie met de
strings doordat die laatste met hun
eindpunten aan de D-branes 'vast
geplakt' kunnen zitten.
De beschrijving van Strominger en
Vafa is gebaseerd op het idee dat de
rand van een zwart gat uit deze D
branes bestaat. Het zwarte gat kan
nu straling uitzenden in de vorm
van strings die het D-brane
oppervlak loslaten en zo het object
verlaten. En zoals gezegd: deze be
schrijving geeft exact de eigen
schappen die we van een zwart gat
verwachten, plus het feit dat het
zwarte gat nu geen informatie heeft
'vernietigd'. De beschrijvingen kun
nen zowel naar het verleden als
naar de toekomst worden geëxtra
poleerd.
Het zou overigens wat ver gaan om
te beweren dat de informatiepara
dox hiermee voor eens en voor al
tijd is opgelost. Allereerst omvat de
beschrijving van Strominger en Va
fa zoals gezegd maar een beperkte

klasse van zwarte gaten. Voor meer
algemene zwarte gaten is nog lang
niet aangetoond dat de stringtheo
rie een even succesvolle beschrij
ving kan geven. Daarnaast is ook de
stringtheorie zelf als theorie nog ze
ker niet volledig geaccepteerd.
Naast een aantal zeer grote en on
verwachte pluspunten heeft de
theorie namelijk ook zeker haar
minpunten. Eén van die minpunten
is dat de theorie alleen wiskundig
consistent kan worden geformu
leerd als we aannemen dat onze
ruimte niet driedimensionaal is,
maar negendimensionaal! Dit is een
aanname die natuurlijk volkomen
tegen al onze waarnemingen ingaat
- we kunnen ons een negendimen
sionale ruimte niet eens voorstellen!
Nu zijn er wel methoden om deze
negen dimensies weer terug te
brengen tot drie, maar het verve
lende is dat deze methoden op
enorm veel verschillende manieren
toegepast kunnen worden, en dat
niemand nog weet welke methode
de juiste is en waarom.
Een ander probleem is dat de string
theorie eigenlijk nog altijd niet één
theorie is, maar een verzameling
van een aantal theorieën waarvan
het zeer aannemelijk is dat ze teza
men één overkoepelende theorie
vormen. Een volledig sluitende wis
kundige beschrijving van deze
moeder-theorie (die dan ook toe
passelijk M-theorie wordt ge
noemd) is echter nog altijd niet
bekend.
Kortom: met de stringtheorie lijken
we een stapje dichter bij een quan
tummechanische beschrijving van
de zwaartekracht in het algemeen
en zwarte gaten in het bijzonder te
zijn gekomen. Of deze stap echter
een dwaling of juist een 'giant leap
for mankind' blijkt te zijn, zal toe
komstig onderzoek moeten
uitwijzen.

Zijn elementai
re deeltjes wel
puntvormig?
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