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Beschrijft de relativiteitstheorie slechts de verschijnselen (empiristische interpretatie) of de werkelijkheid achter de verschijnselen (realistische interpretatie)? Velen van ons zijn opgegroeid met een positief (positivistisch) antwoord
op de eerste mogelijkheid. Toch lijkt de (klassieke) natuur sterker dan de positivistische leer: voorzichtige formuleringen in termen van verschijnselen kom
je zelden tegen in de literatuur; in de leerboeken wordt de relativiteitstheorie
meestal gepresenteerd als no-nonsense beschrijving van de (microscopische)
werkelijkheid, analoog aan de presentatie van de klassieke mechanica. Is dit
terecht? Het is de bedoeling van dit artikel om aan de hand van een aantal
voorbeelden uit de relativiteitstheorie enige twijfel te zaaien met betrekking
tot het positieve (anti-positivistische) antwoord op de tweede mogelijkheid,
zonder daarbij overigens in twijfel te trekken dat de relativiteitstheorie
de
verschijnselen adequaat beschrijft.
De tweelingparadox
De tweelingparadoxheeft betrekking op twee wa,a.rnemers.
7 en ,R.rva,a,rva,n
cleeerste
permanent in nrst is in een inertia,a,istelsel.
terwiil de tweedeop reis gaat. Bi.j thuiskomst
bliikt fijonger te zi.jndan 7. Het probleemheeft voor wat betreft dit inmiddelsempirisch
geverifieerdefeit zi.jn paradoxa,leka,ra,kterverloren sinds we ons rea,liserenda,t waa,rnemer
R geen inertiale waarnemer kan zi.jn [1]. Toch bliift het voorbeeld instructief als rve niet
alleen ki.jkenna,a,rhet eindresulta,a,t.
maar ook naar de manier waarop dit tot stand komt.
\roor het gema,ka,a,nnemend
dat -R met r'liegende start vertrekt en met vliegende finish
a,a,nkomt,is fi gedurende het overgrote deel van zi.jn reis inertia,a,l.en blijft het nietinertiale deel beperkt tot een kort ti.jdsinterva,lwa,a,rinhij zijn snelheid van richting laat
'l
omkeren. In fig. is aangegevenhoe het uiteindelijke leefti.jdsverschilvan de trveelingen.
zoals waargenomen door 7 resp. ,R, tot stand komt. Daarbi.j is van belang dat Ii en 7
gedurende het grootste deel van de ti.id gelilkwaardig zi.jn. Dit heeft tot gevolg clat de
oplossingvan de paradox niet simpel volgt uit de veronderstelling "dat bewegendeklokken
langza,merzouden 1open". Gedurende de inertia,lefase loopt 7's klok net zoveel achter
ten opzichte van die van fi als omgekeerd. De uiteindelijke overeenstemmingover het
eindresultaat kan alleen rvorden verkregen doordat de reciprociteit niet van toepa,ssing
is tijdens het omkeerproces. \\rat er dan gebeurt. is da,t 7's klok gedurende dit proces
ten opzicht va,n de klok van fi een soort van trrssensprint ma,akt. waardoor de eerste
voldoende voorsprong verkrijgt dat er, ondanks een inha,a,lproces
door /i's klok gedurende
de inertiale fase, nog voldoende voorsprong overbli.jft om het uiteindeli.jke resrrlta,a,tte
kunnen verkrijgen (cf. fig. 1b).
Ik heb me hier met opzet bediend van het spraa,kgebruikvan de meesteleerboeken.
die het voorzichtige "R ziet de klok van 7 a,chterlopen ten opzichte van zi.jn eigen klok"
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\rervangendoor het kortere "7's klok loopt achter ten opzichte van die van -R"1. Vborzover
die laatsteformuleringslechtswordt gebnrikt als een verkorteformuleringvan de eerste.is
er niet zoveelaan de hand. We komen echter in de problemen a,lswe de kortere formrrlering
letterli.jknemen. en de relativistischebeschrijvinggaan interpreterena,lseen beschri.jving
va,nhet werkeli.jkegedragvan klokken in plaats van als een beschri.jvingvan aan klokken
gedane waarnemingen: in dat geval zou fi's klok vanu,'egede reciprociteit trrssen7 en fi
gedrrrendede inertia,leperiode zorvel achter a,lsvoor moeten lopen ten opzichte van die
van 7.
Weliswaar is het mogelijk hier een post-moderne mou\r a,ante pa.ssendoor ervan uit
te gaan dat elke wa,arnemerzijn eigen werkeli.jkheiclheeft. en da,t die werkelijkhedenniet
met elka,arin overeenstemminghoeven te ziin. Ik denk echter da,t zo'n "oplossing"ver
staat van de dageli.jkse
prakti.jk van de natuurkunde. en ook niet de meest natuurli.jkeis.
Een voor een fysicus veel meervoor de hand liggende oplossingis. dat verschilienin rva,a,rneming van eenzelfdefvsischegebeurtenisdoor verschillendewa,arnemerste verkla,renzi.jn
door uer.sch,illen
in d,euaarn,em,inq.smethodc:
het lva,a,rnemingsproces
wa,armee/? de klok
van 7 waarneemt. verschilt van het lvaarnemingsproces\,yaarmee7 diezelfdeklok observeert. Op deze rvi.izegeformuleerd. is reciprociteit een gevolg van de gelijkwaardigheid
van de waarnemingsproces-sen
rvaa,rmee/? de klok va,n7. en 7 de klok van fr ob-qerveert.
geli.ikwaardigheid
Deze
gaat verlorendoordat ti.jdensde niet-inertialeperiodevan R diens
waarnemingsproces
zodanigverandert.dat hi.j de klok van 7 een tussensprintziet ma,ken.
De veronderstellingdat dit gedrag van 7's klok "rverke1i.jk"
plaatsvindt in de werkelijkheid van /?. terwi.jl er in de werkeli.jkheidr,an 7 op het gedrag van diens klok geen enkel
effect is te be-speurenvan de versnelling die Ii ondergaat. lijkt fysisch niet erg a,ccepta,be1.
Veruit de meest redeli.jkeoplossing is dat deze versnelling het ,uva,a,rnemingsproces
van -R
modificeert. r,vaardoor,R de klok van 7 op een a.nderemanier gaat lvaarnemen. Voor de
interpreta,tievan de relativiteitstheorieimpliceert dit da,t de relativistischebeschri.jving
geen betrekking heeft op de werkelijkheid a,1szoda,nig.maa,r op de utaornem.i,n,4
van die
werkeli.jkheid.
met anderewoorden: op de verschi.jnselen.
Radiale val in een zwart gat
Als tu'eedevoorbeeld beki.jkenwe de radiale lal van een object in een zrvart gat. De
rEen grrnstige rritzondering
is de zorgvuldige behandeling van cle trn'eelingparadoxin [2]. p. 28

tof

gemeten door een sta.tischeresp. meebewegendewa,a,rFiguur 2: Radiale coordina,a,tzoa,1s
nemer.
oplossinghiervan is exact bekend ([3], p. 222). \roor ons r/an belang is het in fig.2 weergegevenkwalitatieveverschiltrrssende radiale afstand als functie van de coordinaatti.jdI
resp. van de eigenti.jdr: in termen van I overschrijdt het object de Schwarzschildstraa,l
r :2m. nooit. maar benadert het deze a,symptotischvoor grote l; in termen van de eigentijd wordt de Schwarzschildstra.a,l
in een eindige ti.jd overschreden.De vraag doet zich
dan natuurlijk voor: rva,tgebeurt er in werkeliikheid. rn'ordtde Schwarzschildstraalnu rvel
of niet overschreden?
Ook hier zou een post-modern a,ntwoordkunnen worden gegeven.namelijk dat er
meerdere werkeli.jkhedenzi.jn. corresponderendmet verschillendecoordinatenstelsels.De
werkeli.jkheidin het lokale inertiaalstelselwaarin het ob.ject in rust is. is dan een a,ndere
dan die van het stelsel van de Schwarzschildcoordinaten. \'oor een post-modernistis<:h
denker besta,a,ter niet 66n unieke werkeli.jkheidwa,a,rinde gebeurtenissenzich afspelen.
en is er daarom niets op tegen dat het object in de ene werkelijkheidwel naar binnen
va1t. terwijl het dat in de andere niet doet. Ook hier geeft echter de tussenschakeling
van het waarnemingsprocestrrssen ob.ject en waarnemer de mogeliikheid tot een meer
fysischeoplossing. Informatie kan door middel van lichtsignalen worden overgebrachtvan
het ob.ject naar een ten opzichte van de Schwa,rzschildmetriek
sta.tischewaarnemer. Deze
lichtsignalen moeten optornen tegen de door het zwa,rtegat uitgeoefendezwa,artekracht.
en hebbenmeer tijd nodig naarmatehet ob.jectde Schwarzschildstraal
dichter nadert (a,a,n
de Schwarzschildstraal
is de radiale lichtsnelheidzoals gemeten in de Schwarzschildcoordina,ten gelijk aan nu1). Wederom is bi.l deze interpreta,tie van de relativiteitstheorie de
relativistischebeschri.jvinggeen weergavevan wat er in de werkeli.jkheidgeberrrt.ma,a,rvan
een met fysischemiddelen (bijvoorbeeldlichtsignalen)uitgevoerdewaarneming. De relativistischegebeurtenis(x.l) betekent dus niet dat er een deeltje op tijdstip I ter plaa,tse
x "is". ma,a,rx en I hebben betrekking op de markeringen van meetlatten en klokken
waarmee een waarnemer bepaalde informa,tieregistreert die hij interpreteert a,lsevidentie
voor de aanwezigheidvan een object. Zo'n interpreta,tie noemen we een em,piri.sti.sche
interpretatie van de relativiteitstheorie. omda,t deze markeringen kunnen worden gea,ssocii:erd met "vetschi.jnselen". Het idee dat een object ten eeuwigen dage bli.jft va11en
in de richting van de Schwa,rzschildstraal
zonder deze ooit te overschri.lden.
is een gevolg
van een ren,li.sti.sche
interpretatie. waarin de theorie geacht wordt de werkelijkheid zelf te
beschrijven.
Lengtemeting

in de speciale relativiteitstheorie
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Figurrr 3: lleetprocedure van de lengte van een bewegend ob.ject. zoa,lswa,argenomen
door een met het obiect meeheweqendewaarnemer.
.,vaarnemer.
Als derde voorbeeld beki.jkenwe een lengtemeting door een be\4'egende
Wa,a,rnemer/i in inertiaa,lstelselI meet de lengte \ra,neen ten opzicht van 7 in Xn in nrst
zi.ind object door in het \roorbiigaa,ndit obiect op zijn eigen meetlat af te pa,ssen.Het is
interessantom dit meetproceseenste beschrijvenin het coordinatenstelsel
I' (cf. fig. 3).
Daartoe gebruikenwe de Lorentztransforma,tie
tussen I en In:
r o : ^ t ( r - r : t ' ) .t ' - 1 ( t - u r f c 2 ) .? :

(l - r,'1r'7-'lz.

\let behrrlp hiervan verta,lenne de markeringsgebeurtenissen
(r,a.la) en (r6.16) (met
te - tn) voor de uiteinden A en B van het object in termen van het stelsel In. Als
rt(rn) de coordinaatvan het punt P.4(PB)is die R op zi.jnmeetlat heeft gemarkeerdbij
het passerenvan punt A(B). dan kri.jgenwe:
too : ^1(r7 - rt7), too: 1(ta - un 1f c2).
ro, : 1(rB - uts), to, : 1(tB - rnef c2).
Hierrrit volgt direct het met de Lorentzcontractieovereenstemmende
antr,voord:xA- t)B van
1-t (rnt ,h), dus deze meetprocedureliikt bnrikbaar binnen het toepa,ssingsgebied
de rela,tiviteitstheorie.
Toch is het enigszinsverrassendom te zien hoe dezemeetprocedure
er in Io uitziet. Het verra,ssende
is niet clatt"t l th (relativiteit van de geliiktijdigheid).
Voor de procedure van fig. 3 is gemakkelijk na,te gaan dat t'fi > li. Dit betekent dat in
de beschrijving van 7 eerst punt ,4 wordt gemarkeerdop de meetlat van fr. en vervolgens
punt B. Wat nu van belang is. is dat gedurendehet ti.idsinter..'a1
(li.lfi) de meetlat van
-Rmet snelheid -'t.' ten opzichte van 7 en diens ob.iectbeweegt. Dit betekent clat het punt
P4 van ft's meetlat zich op ti.jdstip f! bevindt ter plaatserol - r;(tfi * f).
Zou T een realistischeinterpreta,tievan de relativiteitstheoriehanteren.dan zou deze
rritkomst nogal alarmerendzijn. Tmmers.het stuk (Pt,Pn) ran ft's meetlat heeft in de
be-schrijvingI'an 7 op geen enkel moment 7's ob.iectgeheeloverlapt. 7's beschri.ivingvan
-R'smeetprocedurezott niet te onderscheidenzi.jn van de beschrijving van de handelingen
van een fra,ttdulettzelandmeter die zi.jn meetlint laat slippen terwi.jl hi.i bij het a,fmeten
van een stuk la,nd van ,4 naar B loopt. Op basis !?n een rea,listischeinterpretatie van
zi.inbeschri.jvingzou T het meetresulta,atvan -R ernstig moeten.uva.ntrouwen.
Ook hier
geldt r.veerda,t een empiristische interpreta,tiemeer recht kan doen aan de goede intenties
van fi: wat 7 ziet. behoeft niet hetzelfdete zi.jn a,lswat er in werkelijkheidgebeurt. De

rekeninghoudt met
empiristischeinterpretatiegaat ervan uit dat de Lorentztra,nsformatie
de manier waarop informatie in het waarnemingsproceswordt overgebra,chtvan het ene
Lorentz-coordinatenstelselnaar het andere.
Discussie
De natuurkunde heeft de bedoeling de fysische werkelijkheid te beschri.jvenzoals
deze is. onafhankelijk van menselijk ingrijpen. Rinnen het domein van de kla,ssiekemechanica,leekdit onproblematisch: ',vatmen waarneemt lijkt daar goed overeente stemrnen
met datgene wat in de werkelijkheid besta,a,t.Daarom wordt in de klassiekenrechanicain
het algemeengeen onderscheidgemaa,kttussen de verschijnselenen de realiteit. Rinnen
het domein van de rela,tiviteitstheorie (evena,1s
da,t va,n de qrra,ntrrmmecha,nica,
fa]) ontmoeten we wat dit betreft problemen. Da,a,rmoet onderscheid gema,a,ktrvorden trrssen
wat men waarneemt en rva,ter is. Einstein's oorspronkeli.jkeformrrlering van de rela.tiviteitstheorie 15]is in dit opzicht zeer voorzichtig. De Lorentz-contra,ctiewordt gea,ssociiierd
met de lengte die wordt waargenomendoor een bewegendewa.a,rnemermet behrrlp van
diens klok en meetla,t, en is geen eigenschapvan het ob.ject als zoda,nig. I{et is echter
erg moeilijk om a,lsfysicus strikt empirist te zijn, en te geloven dat de theorie echt geen
weergaveis van de werkeli.jkheida,chterde verschijnselen.NIet name de vier-dimensiona,le
tensor-formulering van de relativiteitstheorie heeft ertoe bi.jgedragende wa,a,rnemer
r)a,a,r
(i.e. in
de achtergrond te verdrijven. Weliswaar heeft de tensor voor iedere irva,a,rnemer
ieder coordinatenstelsel) een andere representa,tie:echter kan men over de tensor a,lszodanig proberen te denken a,lseen ob.ject dat in de werkelijkheid bestaat. De hierboven
gegevenvoorbeelden tonen aan dat we hier toch een beet.jevoorzichtig mee moeten zi.jn.
Hoewel het allesbehalveduideli.ik is. op welke manier de rvaa,rnemerin het spel betrokken is. is het wel duideli.jkdat het zeer problematischis om. zonder te vervallentot een
postmodernfilosofischsta,ndprtnt.binnen het toepassingsgebied
van de relativiteitstheorie
te komen tot een consistent beeld van de u'erkeii.jkheidwaarin de waarneming geen ro1
speelt.
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