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Deel 1
Op het eind van de jaren 1800 zat men met een vervelend probleem. T�dens het
meten van de lichtsnelheid, merkte men op dat, onafhankel�k van de snelheid van de
bron en/of meettoestel, men alt�d dezelfde snelheid vond. 

Wat raar is, omdat als je het vergel�kt met b�voorbeeld een voorwerp die je werpt
vanaf een r�dend voertuig, de snelheid van het voorwerp de werpsnelheid is plus de
snelheid van het voertuig. Of omgekeerd als je tegen de wind inr�dt, de windsnelheid
die j� voelt vermeerderd is met jouw eigen snelheid. Dat is wat w� ervaren met
bewegende dingen in ons dagel�ks leven. Licht leek zich daar niets van aan te trekken. 

 
 In de formules die Maxwell nog eerder opstelde voor elektromagnetisme en de
b�horende golven, waar ons zichtbaar licht deel van uit maakt, kon men de
lichtsnelheid afleiden uit twee gewone natuurconstantes, zonder dat men ook maar
ergens rekening moest houden met snelheid van bron of waarnemer. De lichtsnelheid
bl�kt gewoonweg een vast iets, overal en voor iedereen, bewegen of niet.
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Dat fascineerde Einstein, die zich b�voorbeeld ook afvroeg als je aan de lichtsnelheid
vooruitgaat en je k�kt tegel�kert�d in een spiegel naar jezelf, of je dan wel jezelf nog
zou kunnen zien. 
Voor geluid, wat zoals licht ook een golfversch�nsel is, wist men ook al dat de
geluidsnelheid onafhankel�k is van de snelheid van de bron of de luisteraar. De
toonhoogte verandert wel, zoals b� licht de golflengte, de kleur, maar de snelheid zelf
niet. Maar geluid is een ritmisch samendrukken en ontspannen van lucht. Men dacht
daarom dat licht zich moest voorplanten in een medium dat alomtegenwoordig is en
die we nog niet ontdekt hadden. Hoe �verig men ook zocht, dit medium, de ether
genoemd, werd nooit betrapt.
Sommigen hadden ook al formules zelfs opgesteld zodat het wiskundig terug klopte,
maar het waarom was iets anders.
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Deel 3
Maar laat ons nu eens zelf onbevooroordeeld redeneren. Snelheid is uitgedrukt in ons
normale leven in km/h, dus de afstand, lengte, delen door de t�d. Als die lichtsnelheid
dezelfde is voor iemand die beweegt én een ander iemand die stilstaat (en merk op de
aarde staat ook niet stil hé, als je een ster zou nemen als bron), dan moeten we ons
afvragen of die bewegende persoon wel goed gemeten heeft, z'n gereedschap deugt
enzo meer. Maar na veel opnieuw meten bl�kt telkens hetzelfde en kunnen we
mensel�ke en slechte meetgereedschappen uitsluiten. 

Dan zie ikzelf maar één oplossing, die misschien er ver over is, maar laat ons eens
doen alsof het wel zou kunnen. Stel dat de lat van de bewegende persoon korter l�kt
door het bewegen. En dat de t�d ook korter wordt gemeten. Dan zou het kunnen als
h� z'n gemeten (kortere) afstand deelt door z'n gemeten (kortere) t�d h� dezelfde
lichtsnelheid zou uitkomen als w� die stilstaan, als ze allebei in gel�ke mate verkort
z�n! B� het haar gegrepen? Ja, ieder normaal mens denkt van wel, Einstein trok er zich
niets van aan en beweerde dat dat de oplossing was. Eerst geloofde men er niets van,
maar algauw bleek het nog te kloppen ook. De rest is geschiedenis en zette ons
wereldbeeld en het beeld van het heelal op z'n kop.
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Deel 4

© AstroLAB Iris

Dat betekent dus dat als je snel beweegt, de richting waarin je beweegt korter l�kt en
ook de meetlat waarmee je meet. En de klok die je afleest die meereist w�st een
kortere t�d aan, gaat dus trager. En niet alleen je klok maar iedere manier waarop je
t�d kunt meten, de t�d dus zelf en ook hoe snel j� ouder wordt. Voor alles die
meebeweegt gaat de t�d trager! Wel dat is het basisprincipe van de speciale
relativiteitstheorie en keer op keer wordt dat bevestigd. Waarom merken we daarvan
niets in het dagel�ks leven en l�kt het zo vreemd ? Omdat het effect enkel en alleen
merkbaar optreedt als je serieus dicht nadert van de lichtsnelheid en alle dingen die
massa hebben daar niet geraken. Alleen elementaire deeltjes met bitter weinig massa
of fotonen zonder massa vertoeven in dat snelheidsgebied. Je gaat je dus b� je baas
niet op relativiteit kunnen beroepen om uit te leggen waarom je te laat kwam en
nochtans de snelheidsbeperking overtreden hebt ;-)



Deel 5
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Wordt vervolgd.Laat het ons nu eens wat concreter maken. Kosmische deeltjes die
onze atmosfeer binnenduiken en muonen veroorzaken aan snelheden die de
lichtsnelheid benadert, zouden normaal gezien onze aarde door de atmosfeer heen
niet mogen bereiken, omdat ze veel te kort 'leven'. Nochtans bereiken ze ons wel. Dit
valt enkel uit te leggen met die speciale relativiteit: hun klok, door hun snelheid, gaat
trager, z� leven dus langer en de afstand die ze moeten afleggen, de afstand die w�
meten in onze stilstaande wereld, de dikte van de atmosfeer, verandert niet.
Omgekeerd : als z� denken dat ze stilstaan en de wereld naar hen toekomt, dan is de
dikte van de atmosfeer voor hen korter, maar hun klok, door hen gezien, gedraagt zich
normaal. Kortere afstand, dan ben je er ook sneller en z�n ze nog juist in ‘leven’. 



Deel 6
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En nog een laatste raar effect, dat de weg naar reizen in de toekomst opent. Als je
naar een sterrenstelsel reist aan b�na de lichtsnelheid, dan is voor ons achterbl�vers
gezien, jouw klok aan het trager lopen en raak je er in kortere t�d, terw�l voor jou de
afstand die je moet afleggen korter is en raak je er dus ook in kortere t�d. Op die
manier moet het mogel�k z�n in de toekomst, om de rand van ons Heelal te bereiken in
een mensenleven. Er is echter wat anders aan de hand ook. Als je zou terugkeren, dan
zou jouw t�d zoveel trager gelopen hebben dat je hier een paar honderdduizend jaar
later zou toekomen op onze klok gezien ..., terw�l j� je van niets bewust bent en je
afvraagt waar iedereen en alles naartoe is. Maar je moet je nog geen illusies maken, de
lichtsnelheid benaderen zit er voorlopig nog niet in, maar wat niet is kan nog komen.
Kom eens terug b� duizend jaar misschien ?


