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Veltmon'Alsje deexperincenten
weghaalt,
word
tellenniet nteerdefeiten,rnaarde
Op dat rnzn4ent
uanientanddietotpausis benoernd,"
'Public

rglofions

is het grootste succesvan de snaartheorie',
schrijft theoretisch-fysicus Peter'Woit spottend in het boek
StringTheory:An eualuation.Hij staat niet alleen in zijn scepsis
ten opzichte van een natuurkundige theorie waar^an wereldwijd al meer dan rwintig jaar wordt gewerkt bij gerenommeerde instituten. Ook veel Nederlandse wetenschappers zien
er niets in. Nobelprijswinnaar Gerard t Hooft schrijft in zijn
boek De bouwstenenuan de schepping:"Wat we nu hebben is
een soort toverboek, en je moet een magidr zijn om er orakelachtige uitspraken mee te kunnen doen. Zo kan de natuur
niet in elkaar zitten." Nobelprijswinnaar Martinus Veltman
neemt het de snaartheoretici vooral kwalijk dat ze "decennia
doorromrnelen met een theorie die geen contact maakt met
de werkelijkheid".
Tegenover deze criticasters staan de' gelovigen'.Volgens
Edward Witten, winnaar van de Fields-medal (een soort
Nobelprijs voor de wiskunde), is het feit dat de zwaartekracht
logisch volgt uit de snaartheorie "een van de grootste theoretische vondsten ooit". CumrunVafa van Harvard University
vindt de theorie "het beste inzicht in het heelal dat we ooit
hebben gehad".
De snaartheorie kwam halverwege de jaren tachtig serieus van
de grond als d6 nieuwe natuurkundige theorie. De fundamentele aanname is dat puntdeeltjes zoals quarks en elektronen
kunnen worden opgevat als minuscule, eendimensionale trillende snaartjes. De gemiddelde lengte van de snaartjes is
ongeveer gelijk aan de Plancklengte (10-33 centimeter , de
kleinste ruimte-eenheid), waarbij de manier waarop die snaartjes trillen bepaalt wat de massa en de lading van de deeltjes
is. Ook de bijzondere deeltjes die fundamentele krachten
overbrengen - gravitonen voor de zwaartekracht, gluonen
voor de sterke kernkracht, fotonen voor de elektromagnetisch
kracht en vectorbosonen voor de zwakke kernkracht - worden in de snaartheorie beschreven met de trillingspatronen
van snaartjes.Binnen de theorie wordt getracht alle natuurkrachten en alle materie te beschrijven met de eigenschappen
van trillende snaren.
De snaartheorie zou allesomvattend zijn en is daarmee de
ultieme droom voor een theoretisch fysicus. D6 grote uitdaging in het vakgebied is om de theorie van het hele kleine, de
kwantummechanica, te verenigen met de theorie van het hele
grote, de zwaartekracht. De snaartheorie is volgens velen

tweedimensionale'frisbees' (rweebranen) en driedimensionale
'klonten' (driebranen).
De M-theorie is een elftlimensionale
snaartheorie die tien ruimtedimensies en 66n tijddimensie
bevat. Deze overkoepelende theorie staat nog in de steigers.
Niemand weet hoe de tien ruimtedimensies oprollen tot onze
bekende drie. Niemand kan de exacte vergelijkingen van de
theorie opschrijven. Er bestaan alleen benaderende vergelijkingen, die ook nog eens dusdanig moeilijk ztjr' dat ze pas
gedeeltelijk zijn opgelost.

Wiskundige copriOlen "Hoe kunje vaststellen
of iets
klopt ofniet? Ietsdat klopt,wordt voortdurendduidelijker.
Dat is bij de snaartheorie niet het geval." Gezeten in de tuin
van ztjn Bilthovense woning geeft emeritus hoogleraar
Veltman tekst en uitleg bij zljnbezwaren tegen de theorie."Ik
heb de afgelopen veertigjaar al zo veel theoriedn voorbij zien
komen die in de loop van de tijd alleen maar onduidelijker
werden. Steeds moeten wiskundige capriolen zo'n theorie
redden. Dat is ook het geval met de snaartheorie." Zijn
belangrijkste bezwaar is dat de theorie nog geen enkele experimentele voorspelling heeft gedaan. De energie die nodig is
voor een serieuze test is zo groot dat er met de huidige techniek een deeltjesversneller nodig zou zljn ter grootte van de
Melkweg.
Robbert Dijkgraaf, hoogleraar mathematische $'sica aan de
IJniversiteit van Amsterdam, pareert de kritiek van collega
Veltman. "Er zijn wel degelijk voorspellingen voor effecten bij
lagere energie. Supersymmetrie bijvoorbeeld, die het bestaan
van een geheel nieuw soort materie voorspelt, waarbij ieder
nu bekend deeltje, fermion of boson, een nog onontdekte,
gespiegelde partner heeft. Bekende bosonen dus een nog
onbekende fermion-partner, en bekende fermionen een nu
nog onbekende boson-partner. Met experimenten zouden we
wel degelijk bewijzen voor deze eigenschap kunnen vinden.
Het aantal bekende deeltjes zou op die manier verdubbelen.",
aldus Dijkgraaf vanuit het tijdelijke universitaire onderkomen
aan de Amsterdamse Wibautstraat. Samen met onderzoekers
Jan de Boer en de tweelingbroers Erik en HermanVerlinde
speelt hij een vooraanstaande rol in de ontrafeling van de
snaartheorie.Al sinds eind jaren tachtig sleutelt hij eraan. "De

momenteel de enige theorie die de zwaartekracht kwantummechanisch zou kunnen verklaren.
Nadat er in eerste instantie vijf snaartheoriedn leken te
bestaan,ontdekten snaartheoretici in 1995 dat die vijfkonden
worden samengebracht in 66n grotere theorie. Deze zogeheten M-theorie bevat behalve eendimensionale snaren ook nog
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teel bekende parameter-van de huidige theorie, zoals bijvoorbeeld de elektronmassa,kunnen berekenen."
Mede dankzij het rverk van Veltman en 't Hooft werd de massa
van het top-quark voorspeld en later experinrenteel geuretcn.
Een groot succesvoor het Star-rdaardn'rode1,
dat mornenteel de
beste beschrijving opievert van de fundamentele krachten en
elementaile deeltjes in de natuur. Een vergelijkbare voorspelling heeft snaaltheorie nog niet voortgebracht.
Er onlbreekl
ietsVeltman verrek over de storrnachtige ontwikkelingen iri dc j.ilen zesrigcn zcvcntig.tocn cr r.ritexpelil'nenten allerlei onverklaardegeeevenskwarnen rollen.
"Dergelijke resultatendrijven het bedenken van nieuwe ideedn
over de natuur. Op het aantonen van het bestaanvan neutrinomassa'sna, zijn el echter al jaren geen nieuwe experirtrentele

nen leiden. Dat is een enorme belemmering en een belangrijk
verschil nlet een gloot deel van de tijd waarin ik werkte."
VolgensVeltman hebben theoretische en experimentele fysica
elkaar nodig. "Experimentele fysica is het laboratoriurn van de
theoretische f'sica.Theoretische flisica is niets waard tot het
laboratorium heeft laten zien dat het klopt. Ik denk dat de
hoeveelheid informatie die we ovel de natuur hebben sewoon
niet groot genoe€iis. Er ontbreekt iets.Wij begrijpen niet
waalonl alle bekende elententaire deeltjes in drie families
voorkomen die dezelfde structuur hebben.Wat theoreten
momenteel proberen, is waarschijnlijk te vergelijken nler de
idee dat Max Planck rond 1900 quarks zou proberen re vinden. Dat kan niet lrlet wat hij toen wist. Hij wist niet eens dat
er protollen en neutronen bestonden."

gegevensnreer gevonden die tot theorievorning zouden kun-
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omgekeerde oerknal, en dat geeft goede hoop dat we uiteindelijk ook de waag wat er blj de oerknal gebeurde kunnen aanpakken."
Als hij tien fundamentele theorie6n van de natuur zou hebben, zou Dijkgraaf ze alle tien met evenveel 6gards behandelen. "Maar we hebben er geen tien. De snaartheorie is voor
mij de enige serieuze kandidaat op dit moment. Iedere fysicus
wil een theorie meteen afichieten, maar dat is in dit geval nog
niet gelukt. Ons begrip van de theorie is alleen maar spectaculair toegenomen.'We hebben de vele interne inconsistenties die
theorieEn kunnen plagen allemaal omzeild. Het is een uitdaging om te proberen uit te vinden ofde theorie, die alle
ingrediEnten van de moderne fysica in zich draagf, onze
wereld daadwerkelijk beschrij ft ."

Onderzoekers ziin meelopets "De snaarrheorie
is zo
ambitieus dat ze alleen maar volslagen juist kan zijn, of volslagen onjuist.'W'at er wringt is dat de wiskunde ook zo nieuw
en moeilijk is, dat we nog decennialang niet zullen weten
welke kant de wijzer zal uitslaan", schreef Nobelprijswinnaar
Sheldon Glashow midden jaren tachrig."De theorie is voor
haar bestaan afhankelijk van magische toevalligheden, wonderbaarlijke ophefingen en relaties tussen schijnbaar ongerelateerde, en mogelijk onontdekte gebieden van de wiskunde.
Zljn deze eigenschappen redenen om de realiteit van snaren
te aanvaarden?Wordt het zuivere experiment verdrongen en
overstegen door wiskunde en esthetica?"
Een decennium later was Glashow milder. omdat onderzoekers die andere wegen dan de snaartheorie waren ingeslagen
in tien jaar tijd geen enkele vooruitgang hadden geboekt. Hlj
zag de snaartheorie vanaf dat moment als 'the only game in
town'.Veltman beaamt dat, maar windt zich er ook over op.
"'Waarom is het'the only game in town'? Het feit dat er
wereldwijd zoveel knappe koppen aan werken, zegt helemaal
niets. Het gros van de onderzoekers zijn meelopers. Ze ktnnen geen eigen weg verzinnen, maar lopen achter Edward
Witten en consorten aan. Als ik nu jong zou z1jn, zou ik toch
proberen een andere route te vinden dan de snaartheorie.
Natuurlijk is dat ook een hels karwei, maar er zijn veel te
weinig jonge onderzoekers die het proberen."
Veltman haalt een voorbeeld uit zijn eigen onderzoekshistorie. "Eind jaren zestig gaf niemand meer een cent voor de vel-

dentheorie. Allerlei andere wilde ideedn kwamen op, en een
bepaalde nieuwe theorie kreeg veel aanhang. Ik heb toen ook
wel eens gedacht;'als er zoveel mensen aan die theorie werken, dan zal er wel iets goeds inzitten'. Maar toen ik ging
rekenen, raakte ik van het ene in het andere onoplosbare probleem. Toen zei ik tegen mezelf; 'laat anderen maar aanmodderen, ik volg mijn eigen weg."'En die eigen weg bleek succesvol. Met het Nobelprijswinnende werk vanVeltman en t
Hooft van begin jaren zeventig kwamen veldentheoriedn
weer helemaal terug, en die vormen nog steeds de basis van
het Standaardmodel.
Dijkgraaf vindt de sneer vanVeltman naar jonge onderzoekers
onterecht."Mijn indruk is dat juist de jongste generatie alles
aanpakt, zoals bijvoorbeeld uiteenlopende aspecten van de
hoge-energiefysica. Somrnige worden daarbij geihspireerd
door de snaartheorie, zoals extra dimensies, maar andere ook
weer niet."
Alles Of niels De snaartheorie steekt wiskundig uitermate
rigide in elkaar. Er is geen ruimte om via schroefes en knopjes het geheel nauwkeurig af te stellen op de experimentele
resultaten. Het is een theorie van alles of niets. "In het algemeen kennen we in de natuurkunde theorie€n die allerlei
ruimte tot manoeuvreren hebben" , zegc Dljkgraaf .
"Uiteindelijk pas je het model dan flet zo lar.g aan tot het de
werkelijkheid beschrijft. Ik heb daar nooit echt vrede mee
gehad. Ik vind hetjuist een zeer aantrekkelijk idee dat deze
theorie zo weinig mogelijk experimentele invoer nodig heeft
en zo uniek mogelijk probeert te z1jn."
Via een achterdeur kunnen er in de snaartheorie toch kwesties opduiken waarin keuzen moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld in de begintoestand van het heelal of de manier
waarop tien dimensies tot drie dimensies oprollen.
"Waarschijnlijk kent de theorie vele niet-equivalente grondtoestanden, zodat niet duidelijk is dat de theorie een unieke
beginconditie van het heelal voorspelt", aldus de mathematisch-fysicus. Om de massavan het elektron te voorspellen,
hebben snaartheoretici wellicht de beginconditie van het
heelal nodig.
Yeltman:"Ze zeggen dat ze met de deeltjesversneller Large
Hadron Collider (LHC), die in Gendve wordt gebouwd, wellicht supersymmetrie kunnen aantonen. Supersymmetrie
vormt een essentieel element van de snaartheorie. Maar ik
ben cynisch genoeg om te zeggen dat als de LHC geen aanwljzing voor supersymmetrie vindt, de snaartheoretici dat wel
weer in hun theorie zullen repareren.Zo
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