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Mijne Heren Curatoren, 
Mijne Heren Leden van de Senaat, 
Mijne Heren Adviseurs, 
Dames en Heren Leden van het Wetenschappelijk, het 
Administratief en het Technisch Personeel van deze 
Hogeschool, 
Dames en Heren Studenten, 
en voorts, Gij alien, die deze plechtigheid met Uw 
tegenwoordigheid vereert, 

Zeer Gewaardeerde Toehoorders, 

Terwijl wijsbegeerte en wiskunde, beide scheppingen van de mense
lijke geest, reeds v66r de aanvang van onze jaartelling perioden van 
bloei hebben doorgemaakt, is de opkomst van de natuurwetenschap van 
veel recenter datum. Het is buiten twijfel, dat wij kunnen spreken van 
een traagheid in het natuurwetenschappelijk denken gedurende het tijd
perk van de geschiedenis, dat ligt v66r het einde der renaissance. Deze 
traagheid is het gevolg van de wijze, waarop, gedurende deze periode, 
vraagstukken die bij natuurobservatie ontstaan in behandeling werden 
genomen. Hierbij werd natuuronderzoek als een vorm van wijsbegeerte 
gezien. Het wijsgerig beschouwen was echter voornamelijk van meta
physische en theologische aard, het was meer gericht op het ,,waarom" 
dan op het ,,hoe" en het schiep dan ook niet de sfeer, waarin (wat wij 
noemen) natuurwetenschappelijk denken tot ontplooiing kon komen. 
Pas toen in de wijsbegeerte stelsels ontstonden, waarin op kritische wijze 
het probleem van onze kennisverkrijging werd onderzocht, ontworstelde 
de natuurfilosofie zich aan de invloeden van metaphysica en theologie 
en begon een zelfstandig bestaan als wetenschap met eigen methoden. 

Het is vooral het empirisme geweest, volgens welk alleen in de er
varing de bron van onze kennis is gelegen, dat grote invloed heeft uit
geoefend op de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken. Vanuit 
onze tijd bezfon is het nauwelijks te begrijpen, hoe het geloof in de 
Rede van de Oudheid en het Autoriteitsgeloof van de Middeleeuwen het 
opkomen van het empirisme zo lang hebben kunnen belemmeren. Nog 
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ten tijde van GALILEI reageerde een aanhanger van de leer van ARISTO
TELES bij een anatomische demonstratie, waarbij getoond werd, dat de 
oorsprong van de zenuwen niet in het hart is gelegen, met de volgende woor
den: ,, U hebt mij deze zaak zo volkomen duidelijk laten zien, dat, in
dien het getuigenis van ARISTOTELES, dat zegt, dat de zenuwen ontspringen 
in het hart, er niet tegen was, men gedwongen zou moeten worden om 
ze als waar te erkennen". Doch deze woorden werden gesproken in een 
tijd, waarin het empirisme inmiddels begonnen was het filosofische den
ken te zuiveren. Terwijl de invloed van vele voorlopers, zoals ROGER 
BACON en LEONARDO DA VINCI, niet toereikend was geweest om dit te 
bewerkstelligen, slaagde FRANCIS BACON VAN VERULAM erin, als eerste 
theoreticus het empirisme ingang te doen vinden. In zijn Novum Or
ganum stelt FRANCIS BACON als grondslag voor het wetenschappelijk 
denken: de ervaring en de inductie. 

Het zal wellicht verbazing wekken, indien ik, naast het empirisme, 
het rationalisme noem als wijsgerige basis van de natuurwetenschap. 
Immers het rationalisme, dat in het zuivere denken de oorsprong van 
onze kennis ziet, neemt een standpunt in, dat tegengesteld is aan dat 
van het empirisme. Doch de betekenis van het rationalisme voor de 
wiskundige denkwijze is belangrijk en de natuurwetenschap is zonder 
de wiskunde onvoorstelbaar. De treffende uitspraak van KANT: ,,Der 
Verstand vermag nichts anzuschauen und die Sinne vermogen nichts zu 
denken. Nur daraus, dasz sie sich vereinigen, kann Erkenntnis ent
springen", doelt zeker hierop, al is hij ruimer gesteld. De invloed van 
het rationalisme op de natuurwetenschap is dus een indirecte, welke 
berust op het merkwaardige verband, dat bestaat tussen het abstract 
logisch wiskundig denken en het gebeuren in het zijn van de buiten
wereld. 

Dat dit verband inderdaad bestaat is een eerste axioma voor de 
natuurwetenschap. Wij geloven erin op de basis van indirecte empirie. 
lndien de resultaten van onze wiskundige berekeningen niet in overeen
stemming zijn met die van onze experimenten, trachten wij de discre
pantie te verklaren door fouten te zoeken in het model van uitgang 
van ons wiskundig systeem of door onze experimenten nogmaals kri
tisch na te gaan. Doch wij twijfelen niet aan de principiele samenhang. 

Het onderwerp waarover ik U hedenmiddag wil spreken, de wissel
werking van het natuurkundig beschouwen en het wiskundig denken in 
de mechanica, of zoals ik het noem, de wisselwerking van empirie en 
formalisme, is de zakelijke uitwerking van dit filosofisch principe. Wij 
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zullen bemerken, dat, hoewel de mechanica als natuurwetenschap een 
empirisch karakter draagt, de rationalistische denkwijze der wiskunde 
van overwegende betekenis is geweest voor haar ontwikkeling. In enkele 
takken van de mechanica heeft zelfs de inductieve methode plaats ge
maakt voor de deductief-mathematische. Doch in het algemeen vinden 
we empirie en wiskundig formalisme naast elkaar. 

Het heeft zin, alvorens over empirie en formalisme te spreken, de 
betrekkingen van deze met de natuurwetenschap kritisch te onderzoeken. 
Verschillende takken van de natuurwetenschap hebben het stadium van 
de registratie der waargenomen verschijnselen nog niet gepasseerd, of 
beter gezegd, bevinden zich nog in het stadium van de beschrijvende 
empirie. Het is duidelijk, dat hier geen sprake kan zijn van een gerijpt 
inzicht in de processen, welke zich bij de waarnemingen openbaren. 

In de ontledende empirie daarentegen, wordt een onderzoek ingesteld 
naar de samenhang van de in de natuur voorkomende verschijnselen. 
Daarbij blijkt, dat, zoals het empirisme reeds leerde, de natuur niet als 
een complexe, ondeelbare grootheid moet worden beschouwd, <loch dat 
men haar, om haar te leren kennen, in stukken moet splitsen; FRANCIS 

BACON spreekt van ,,dissecare naturam". De verschijnselen, zoals die 
zich aan ons voordoen, zijn samengesteld uit elementaire verschijnselen 
en kennis van het geheel kan slechts worden verkregen door studie van 
de elementen. 

Laat mij dit in stukken splitsen van de natuur eens aan een eenvoudig 
voorbeeld, het vallen van een lichaam, illustreren. Wij weten allen, dat 
een lichaam als gevolg van zijn zwaarte valt. Doch wij weten uit onze 
ervaring, dat verschillende lichamen van dezelfde hoogte vallend, niet 
op gelijke wijze neerkomen. Dit is wel het geval indien de valbeweging 
in het luchtledige plaats vindt. Klaarblijkelijk hebben we te doen met 
twee verschijnselen: de aantrekking door de aarde en de weerstand in 
de lucht. Orn de valbeweging te leren kennen, bestuderen we deze eerst 
in vacuum en bepalen voorts de weerstand die de lucht op een bewegend 
lichaam uitoefent. We hebben de natuur in delen ontleed. 

In de chemie doet de ontledende empirie ons de analyse en synthese 
van de materie begrijpen. Zij leert ons de stoffen terug te brengen tot 
atoomgroeperingen, voorgesteld door structuurformules. 

Als derde vorm van empirie zie ik de formalistische empirie. 
De elementaire waarnemingen worden hier niet alleen beschreven, 
doch ook in een wiskundige formule voorgesteld. Deze formule 
wordt nu beschouwd als de wiskundige oplossing van een meer alge
mene mathematische formulering. Als voorbeeld hiervan noem ik 
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de, in 1687 door NEWTON in zijn Philosophiae naturalis afgeleide be
wegingswetten, welke hij vond, tezamen met de gravitatiewet, uit de 
door KEPLER beschreven wetten voor de beweging van de planeten. De 
formalistische empirie levert ons het ideale voorbeeld van de inductie. 
Immers de door KEPLER gevonden wetten kunnen op hun beurt weer 
worden afgeleid uit de bewegingswetten, doch deze zijn veel algemener; 
zij omvatten ook andere typen van bewegingen. 

Het formalisme komt nu in onze gezichtskring. Het is het mathema
tisch apparaat, waannee, uitgaande van de axiomatiek der formalistische 
empirie, langs deductieve weg, getracht wordt alle vormen van de ge
realiseerde verschijnselen af te leiden. 

In de nu volgende fase ontstaat de wisselwerking tussen empirie en 
formalisme: de resultaten van het formalisme worden geverifieerd door het 
experiment, waaruit de al dan niet noodzakelijkheid van een verbeterde 
formulering blijkt. Als voorbeeld noem ik de ontdekking van de ,,Lamb
shift" welke de stoot gaf tot een nieuwe ontwikkeling in de quantumelectro
dynamica. In de mechanica vinden we talrijke voorbeelden in de para
doxen, waarin wiskundige gevolgtrekking en natuurkundige ervaring met 
elkaar in tegenspraak zijn. 

De bovengenoemde beschouwingen hebben alle betrekking op het ont
staan van natuurwetenschappelijk inzicht. De mechanica kent nog een 
probleemtype van meer speciaal karakter, waarin gevraagd wordt naar 
de mechanische toestand van een bepaald geometrisch gedefinieerd 
lichaam, onder invloed van uitwendige krachten. Het is duidelijk, dat 
het hier niet gaat om het verwerven van fundamenteel nieuw inzicht: 
dit probleemtype heeft een technisch karakter. Men kan trachten het 
technische probleem op te lossen langs empirische weg, men spreekt dan 
van experimenteel spannings- of stromingsonderzoek, of langs mathe
matische weg, in welk geval men te doen heeft met een vraagstuk van 
toegepast-wiskundige aard. 

De ontdekking van de mechanische grondwetten, welke voor de gehele 
mechanica als algemeen geldend worden beschouwd, is het resultaat 
van empirisch natuuronderzoek. Gepaard aan de toenemende verfijning 
van de instrumentatie en de daarmee samenhangende verscherping van 
de physische begrippen heeft de formulering een evolutie ondergaan. In 
1905 concludeerde EINSTEIN, dat de, door NEWTON geformuleerde, wet
ten op een naieve ruimte- en tijdvoorstelling zijn gebaseerd en dat de 
Newtonse mechanica dient te worden herzien om rekenschap te kunnen 
geven van het werkelijk gedrag van lichamen bij hoge snelheden. In 
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1925 en 1926 vonden DE BROGLIE, HEISENBERG, ScHRoDINGER en DIRAC, 
dat de Newtonse mechanica niet juist was voor deeltjes van atomaire 
grootte. 

Voor macroscopische lichamen bij ,,normale" snelheden wordt echter 
ook thans de Newtonse formulering van de bewegingswetten als basis 
voor de mechanica aanvaard. 

Zonder verdere physische empirie kan de mechanica van NEWTON 
worden toegepast bij de behandeling van de beweging van het onver
vormbare lichaam. Het wekt dus geen verbazing, dat speciaal wiskun
digen belangstelling hebben getoond voor de hierbij optredende pro
blemen. De door hen ontwikkelde mathematische methoden zijn niet 
alleen van betekenis geweest voor de wiskunde zelf, doch hebben voor 
een deel vorm gegeven aan de structuur der theoretische natuurkunde. 
Zonder deze methoden bijvoorbeeld zou de ontwikkeling der quantum
mechanica ondenkbaar zijn. 

De wiskundige bemoeienis met deze tak van de mechanica heeft ge
leid tot drie typen van mathematische beschouwingen. Daar is eerst 
het f ormuleringstype, waarbij de bewegingswetten in and ere dan in de 
Newtonse vormen worden opgesteld. De belangrijkste formulering is 
die door middel van een variatieprincipe. Variatieprincipes zijn abstract: 
de virtuele baan, die het lichaam wordt gedacht te beschrijven, beschrijft 
het in werkelijkheid niet. Doch met de variatieprincipes en de daarmee 
samenhangende energetische opbouw van de mechanica hebben de wis
kundigen de physische zin beter benaderd dan dit door NEWTON met 
zijn krachtprincipe werd gedaan. Bovendien hebben variatieprincipes een 
grotere potentie dan de elementaire formulering. Het is mogelijk ze te 
gebruiken in de vervormingsmechanica, de relativiteitsmechanica, doch 
ook in de quantumtheorie van golfvelden. 

De ontdekking van de variatieprincipes maakte grote indruk op de 
mathematen van de 18e eeuw. MAuPERTUIS zag in het door hem ge
vonden principe van de kleinste actie een uiting van de wijsheid van 
God, terwijl EuLER schreef: ,,Da namlich die Einrichtung des gesamten 
Universums die vollkommenste ist und von dem weisesten Schopfer her
riihrt, so geschieht nichts in der Welt, dem nicht irgendeine maximale 
oder minimale Eigenschaft zugrunde liegt". Wij, in onze tijd, funderen 
onze inzichten op meer realistische gronden, doch wij kunnen begrip 
hebben voor de verwondering van deze pioniers. 

Daamaast zijn oplossingsmethoden ontwikkeld voor concrete pro
blemen. Uit deze tak van de toegepaste wiskunde stammen onder andere 
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de ontwikkeling van de storingsrekening, het onderzoek van de eigen
schappen van periodieke banen, de theorie van de grenskringloop en 
de studie van de niet-lineaire trillingen. Begrippen als bifurcatie en stabi
liteit vinden hier hun oorsprong. 

Het derde type van mathematische beschouwingen heeft betrekking 
op het grondslagenonderzoek. Het is mogelijk de mechanica axiomatisch 
op te bouwen, waarbij van de axioma's wordt geeist, dat ze volledig 
en vrij van tegenspraak zijn. Aan de laatste eis wordt in praktische ge
vallen, waarbij krachten worden ingevoerd op empirische basis, niet 
steeds voldaan. PAINLEVE heeft bijv. aangetoond, dat de vorm van de 
wrijvingswet, waarin evenredigheid tussen normale en wrijvingskracht 
wordt uitgedrukt, aanleiding kan geven tot contradicties. De existentie 
van onvervormbare lichamen, de eis van continui'.teit in de beweging en 
de vorm van de wrijvingswet, alle empirisch aanvaardbaar, kunnen in 
tegenspraak zijn met de consequenties van het formalisme. Deze tegen
spraak heeft een diepzinnige betekenis. Hij leert ons, dat wij niet willekeu
rig abstracties. kunnen invoeren voor reele physische grootheden. Terwijl 
de wiskunde ons enerzijds beperkingen oplegt, protesteert zij anderzijds 
tegen onverenigbare voorstellingen. 

Ook de beweging van een ideale vloeistof, dat is een niet-viskeuze, 
onsamendrukbare vloeistof, kan worden behandeld op de basis van de 
Newtonse mechanica. De hydrodynamica, waarin de vloeistofstromingen 
worden bestudeerd, vormt een klassiek voorbeeld van ver-doorgevoerd 
mathematisch formalisme. In een recente publicatie heeft de wiskundige 
BIRKHOFF gewezen op een groot aantal paradoxen, welk bestaat in deze 
tak van wetenschap en waarin de mathematische conclusies tot tegen
spraak leiden met (soms triviale) ervaringsfeiten. De hydrodynamica leert 
bijv. dat een eindig lichaam, dat zich bevindt in een continue ideale 
vloeistof, die in potentiaalstroming is, geen kracht ondervindt, vanzelf
sprekend in tegenspraak met de ervaring. Het elimineren van een 
dergelijke paradox, (die een geheel antler karakter draagt dan de boven
genoemde) vereist een kritisch onderzoek van de onderstellingen, waar
van de oorspronkelijke theorie is uitgegaan. Dit leidt tot een verdieping 
van de theorie, omdat oorspronkelijk plausibel lijkende aannamen moe
ten worden vervangen door andere, minder voor de hand liggende. In 
het geval, beschreven in <lit voorbeeld, wordt de continui'.teitseis voor 
de stroming achter het voorwerp opgegeven. 

Voor de studie van de reele vaste stoffen en vloeistojfen vonnt de 
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Newtonse mechanica geen voldoende basis doch moet worden aan
gevuld met empirische materiaalvergelijkingen. Algemeen wordt de op
vatting aanvaard, dat het gedrag van vele stoffen qualitatief gelijk is, 
doch dat bepaalde eigenschappen quantitatief sterk overheersen. Het 
ligt dus voor de hand, dat men getracht heeft een algemene theorie te 
ontwerpen voor willekeurige lichamen. NOLL heeft in een studie over 
de (mechanische) continulteit van vaste en vloeibare toestanden het 
hygrosterische lichaam ingevoerd, waarvan elastische lichamen en vloei
stoffen speciale vormen zijn. De theorie van NOLL is mathematisch te 
gecompliceerd om er spoeclig praktische resultaten van te verwachten. 
Wij zullen ons daarom moeten behelpen met speciale theorieen, waarin 
geidealiseerde homogene lichamen worden behandeld. 

We noemen een lichaam elastisch, indien het onder belasting door 
uitwendige krachten van vorm verandert, <loch zijn oorspronkelijke 
vorm hemeemt na ontlasten. Beneden bepaalde waarden van de span
ningen zijn vele metalen elastisch. Indien het lichaam, boven de zg. 
vloeigrens blijvende, met de tijd toenemende vervormingen ondergaat, 
is het plastisch. Met de plastische toestand mag de visko-elastische niet 
worden verwisseld, waarin het lichaam elastisch vervormt en vloeit on
der invloed van iedere spanning. Het trekken van draden, stampen van 
munten en rollen van platen zijn voorbeelden van bewerkingen van 
metalen in de plastische toestand. Bij het persen van kunststoffen 
wordt gebruik gemaakt van het visko-elastische gedrag van deze 
stoffen. 

We kennen tevens het anelastische gedrag van lichamen, dat uiterlijk 
gelijk is aan het visko-elastische, doch waarvan de oorzaak gelegen is 
in uitwenclige beinvloeding, hetzij door temperatuursgradienten, magne
tische velden of diffusie van vreemde deeltjes. lndien een visko-elas
tische staaf in trilling wordt gebracht komt hij door de inwendige 
demping tot rust, waarbij trillingsenergie wordt gedissipeerd. ZENER 

heeft aangetoond, dat het verschijnsel van inwendige demping ook op
treedt bij elastische trillingen van metalen staven in bepaalde frequentie
gebieden. Hiervoor is de temperatuursgradient, die door de buigingop
treedt, verantwoordelijk. Dit verschijnsel heet thermo-elastische demping. 
De drie-dimensionale theorie van de thermo-anelasticiteit is door BIOT 
ontwikkeld. 

De oudste theorie van de homogene vaste stof is de lineaire elasti
citeitstheorie. Physisch ligt haar grondslag in de wet van HooKE, die 
leert, dat een lineair verband bestaat tussen spanningen en deformaties; 
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mathematisch in de evenwichtsvergelijkingen en het verband tussen de
formaties en verplaatsingen voor het continue lichaam. CAUCHY was de 
eerste, die de grondvergelijkingen afleidde. 

Het lineaire karakter van deze theorie wordt verkregen door de toe
passing van de wet van HOOKE en de verwaarlozing van de quadratische 
termen in de verplaatsingsafgeleiden. Physisch betekent deze linearize
ring de beperking van de theorie tot kleine of exacter tot infinitesimale 
deformaties. De, in praktische gevallen, voorkomende vervormingen zijn 
meestal zo klein, dat de linearizering gerechtvaardigd is. 

Ben belangrijke stelling in deze theorie, gebaseerd op het lineaire 
karakter, is de eenduidigheidsstelling van KIRCHHOFF, die leert, dat bij 
een bepaald belastingstelsel ook een bepaalde deformatie behoort. De 
vormverandering is dus eenduidig door de uitwendige krachten bepaald. 
Terwijl deze stelling in vele gevallen in overeenstemming is gebleken 
met de ervaring, vindt men in de zg. instabiliteitsverschijnselen, zoals 
knik en plooi, voorbeelden van contradictie. Hier zijn bij een belasting 
meerdere deformaties mogelijk. 

Door de ontwikkeling van de theorie van het neutrale evenwicht is 
het gelukt het optreden van deze meerduidigheid te verklaren. In deze 
theorie wordt de superpositie van een infinitesimale deformatie op een 
kleine eindige deformatie onderzocht. Het is het werk van SOUTHWELL 
en in ons land van BIEZENO en HENCKY geweest, dat hier veel tot 
beter inzicht heeft bijgedragen. 

De leer van het neutrale evenwicht vormt een hoofdstuk van een 
algemene elasticiteitstheorie zonder restricties, de niet-lineaire elasti
citeitstheorie. De eersten, die hebben getracht een theorie van ein
dige deformaties op te stellen, waren BRILLOUIN in 1925 en MUR
NAGHAN in 1937. Pas na de tweede wereldoorlog is men er echter in 
geslaagd deze theorie in een bruikbare vorm te ontwikkelen. De belang
rijkste bijdragen zijn daarbij geleverd door RIVLIN, TRUESDELL, GREEN 
en NovozHILOV. In het bijzonder NovozHILOV heeft aandacht geschon
ken aan de stabiliteitsvraagstukken op de basis van deze theorie. Daar
bij komt hij tot overeenkomstige resultaten als BIEZENO en HENCKY. 

In de niet-lineaire elasticiteitstheorie wordt het verband tussen span
ningen en deformaties afgeleid uit een energiefunctie. Aan de vorm van 
deze functie wordt slechts de eis gesteld van continu-differentieerbaar
heid. Daaruit volgt, dat de klasse der mathematisch door deze theorie 
beschreven hypothetische materialen veel groter is dan die der in de 
natuur gerealiseerde. Er ligt zowel een empirisch als theoretisch arbeids
veld open om bekende materialen als rubbers en kunststoffen te onder-
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zoeken op hun exacte energiefunctie en ook een opgave aan de chemie 
om bepaalde materialen met voorgeschreven gedrag te realiseren. 

Reeds MAXWELL, VOIGT en KELVIN hebben wiskundige formuleringen 
gegeven voor het lineair visko-elastisch lichaam. Zij hebben daartoe het 
verband tussen spanning en deformatie volgens de wet van HOOKE ver
vangen door een lineaire betrekking tussen deze grootbeden en hun 
eerste tijdafgeleiden. Door deze betrekking wordt een eenvoudig kruip
en relaxatieproces beschreven. Het bij reele lichamen optredende visko
elastische gedrag is echter veel meer gecompliceerd en kan in het line
aire geval slechts warden beschreven door middel van vergelijkingen, 
die niet alleen de eerste, <loch ook hogere afgeleiden bevatten. 

Parallel aan de differentiaalformulering heeft BOLTZMANN het visko
elastisch gedrag voorgesteld met behulp van een integraalformulering. 
De karakteristieke grootheid hierin is de geheugenfunctie, waarmee de 
waargenomen nawerking wiskundig wordt weergegeven. GROSS heeft aan
getoond, dat de beide beschrijvingsvonnen mathematisch gelijkwaardig 
zijn: de BOLTZMANN-integraal is een convolutie-integraal, die ontstaat 
bij de Laplace-transformatie van de differentiaalformulering. Hiermee 
is een antler aspect gegeven van de functie van het mathematisch for
malisme. De drie-dimensionale vorm van de Boltzmann-vergelijkingen 
is in 1955 door ERINGEN uit de differentiaalbetrekkingen afgeleid. 

In de plasticiteitsleer doet zich weer een andere vorm van samenspel 
voor tussen empirie en formalisme. De waameming leert, dat sommige 
metalen, als brans, een scherpe overgang vertonen van de elastische 
naar de plastische toestand, terwijl andere een continu gedrag laten zien. 
De vloeivoorwaarde is bij verschillende materialen een gecompliceerde 
functie van de spanningsinvarianten, welke tevens afhangt van de 
spanningsgeschiedenis. Waar de plasticiteitstheorie een sterk niet-lineair 
karakter draagt, is het duidelijk dat het mathematisch formalisme ver
lamd wordt, indien getracht wordt het reele gedrag van de materialen 
te beschrijven. Het is de verdienste van verschillende vooraanstaande 
onderzoekers, dat zij het gemeenschappelijk karakteristieke op mathe
matisch beschrijtbare wijze hebben uitgelicht, waardoor een theorie is 
ontstaan die vele aspecten vermag weer te geven, waarbij de afwijkingen 
tussen theorie en experiment in het algemeen zo klein zijn, dat technisch 
gewichtige processen op voldoend nauwkeurige wijze worden beschreven. 

Het optreden van plastische vervormingen wordt toegeschreven aan 
de fouten die in een kristal kunnen voorkomen, de zg. dislocaties. Onze 
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landgenoot J. M. BURGERS heeft belangrijke bijdragen geleverd tot de 
ontwikkeling van de dislocatietheorie. 

Enkele orthodoxe mathematen maken bezwaar tegen de conventionele 
theorieen van plasticiteit en visko-elasticiteit. Deze theorieen beschrijven 
de vloei van materialen, waarbij grote vormveranderingen kunnen op
treden, onder verwaarlozing van de niet-lineaire traagheidstermen. 

In het bijzonder TRUESDELL heeft gewezen op de betekenis die deze 
termen kunnen hebben; hij heeft een exacte formulering gegeven van 
de ,,spanningsveranderingstensor" en deze toegepast bij de behandeling 
van een hypothetisch lichaam: het hypo-elastische. 

Dit lichaam gedraagt zich bij kleine vervormingen als het lineair
elastische. Doch bij grote vervormingen kunnen allerlei niet-lineaire 
effecten optreden, waaronder versteviging, die experimenteel goed bekend 
zijn. Voor oneindig grote vervormingen is zelfs door GREEN de existentie 
van een vloeigrens aangetoond. 

Toch kan het hypo-elastische lichaam niet als een mathematisch model 
van een elastisch-plastisch lichaam worden beschouwd, omdat de er
varing leert, dat plastische vloei niet gebonden is aan een grote ver
vorming. De theorie van de hypo-elasticiteit moet worden beschouwd 
als een generalisatie van de elasticiteitstheorie, waarbij ,,vloei" als in
stabiliteit wordt ge!nterpreteerd. 

Empirie en formalisme spelen op boeiende wijze samen in de gas
dynamica, de leer van de compressibele stromingen. De mij toegemeten 
tijd is niet voldoende hierop systematisch in te gaan en ik zal mij daar
om beperken tot enige voorbeelden. 

Indien een vliegtuig de geluidsbarriere doorbroken heeft, ontstaat een 
wijziging in de stromingstoestand van de lucht. Experimenteel· kan men 
door middel van schaduwfoto's aantonen, dat rondom een lichaam, dat 
zich met een grotere snelheid dan de geluidssnelheid door een gas be
weegt, (schijnbare) discontinulteiten in de stroming optreden, welke af
wezig zijn bij snelheden beneden de geluidssnelheid. Wij spreken van 
schokgolven. De wijziging in de stromingstoestand komt wiskundig over
een met de overgang van het type van de partiele differentiaalvergelijking, 
welke de stroming beschrijft, van elliptisch naar hyperbolisch. Daar een 
stromingstoestand, waarin de reele karakteristieken van de hyperbolische 
vergelijking elkaar snijden, wiskundig onmogelijk is, voeren we dis
continillteiten in, die we interpreteren als schokgolven. 

Het is duidelijk, dat de wiskundige formulering het reele physische 
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gedrag nog niet ten volle kan weergeven, daar discontinue stromingen 
in de natuur niet optreden. We zeggen dat de schokgolf een structuur 
heeft, er is een steil, <loch continu verloop in de karakteristieke groot
heden. 

Door viskeus gedrag en warmtegeleiding mede in rekening te brengen 
kan het profiel van de schok warden berekend. Uit waarnemingen blijkt 
echter, dat ook andere physische processen de structuur bepalen. De 
niet-kritische invoering van thermodynamische grootheden in de gas
dynamica vereist een analyse van de nauwkeurigheid, waarmee moment
en energievergelijkingen in deze grootheden warden opgesteld. CHAP

MAN en COWLING hebben aangegeven hoe een dergelijke analyse kan 
warden uitgevoerd op de basis van de kinetische gastheorie. In ons 
land heeft BROER aangetoond, dat voor het geval van een schokgolf 
hogere termen in deze vergelijkingen niet mogen warden verwaarloosd. 
Hij komt zo tot een nauwkeuriger schatting van de schokbreedte. BETHE 

en TELLER hebben nog andere invloeden onderzocht: de energieuitwis
selingen binnen de schok tussen translatie-, rotatie- en vibratietoestanden. 
Het is duidelijk, dat bij deze beschouwingen de klassieke theorie een 
onvoldoende basis levert voor gedetailleerd inzicht. 

In nog sterker mate is dit het geval bij het probleem van de weerstand, 
die een bt::wegend lichaam ondervindt in een hoog verdund gas, bijvoor
beeld bij de beweging van een lichaam in de bovenste lagen van de 
atmosfeer. Hier wordt het meest karakteristieke van de mechanica: de 
beperking tot continue media aangetast. Dit vraagstuk heeft sedert de 
tweede wereldoorlog de aandacht getrokken van onderzoekers in Ame
rika, Rusland en Polen. Het succes bij het afschieten van een satelliet 
is geenszins athankelijk van de bekendheid met de oplossing van dit 
probleem; toch is deze oplossing van belang om inzicht te verkrijgen 
in de krachten, die de satelliet in zijn baan ondervindt en die gedeel
telijk verantwoordelijk zijn voor zijn levensduur. 

Indien een gas stroomt langs een elastisch lichaam, bei:nvloeden stro
ming en vervorming elkaar. In de aeroelasticiteitsleer warden de hier
bij optredende problemen bestudeerd. Daarbij wordt vooral aandacht 
geschonken aan praktische vraagstukken uit de vliegtechniek. In het 
geval dat trillingsinstabiliteit kan optreden spreken we van flutter. Het 
is de mathematische behandeling van flutterverschijnselen, die inzicht 
heeft gegeven in de oorzaak van veel vliegongelukken en die thans mede 
richting geeft aan het constructieve denken in de vliegtuigindustrie. In 
ons land heeft TIMMAN belangrijke studies gewijd aan het gedrag van 
trillende vleugels in gasstromingen. 
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Terwijl ik in het voorgaande mijn aandacht heh gericht op de wissel
werkingen, die bestaan tussen natuurkundige en wiskundige beschou
wingen in de mechanica, wil ik thans de technische mechanica bespreken. 
Ik zal mij daarbij beperken tot het elastisch gedrag van vaste stoffen. 
Drie methoden van onderzoek zijn hier te onderscheiden. Daar is aller
eerst het experimenteel spanningsonderzoek. Gegevens betreffende de 
spanningstoestand van een lichaam kunnen o.a. worden verkregen met 
behulp van rekstrookjes of door middel van foto-elastisch onderzoek. 
Het rekstrookje, dat, op het lichaam geplakt, de verplaatsing volgt, be
vat een electrisch-geleidende draad, waarvan de weerstand verandert met 
de rek. Uit de weerstandsverandering is de rek te berekenen. Pas 
tijdens de tweede wereldoorlog, na de overval te Pearl Harbour, is deze 
snelle en nauwkeurige methode om vervormingen te meten tot ont
wikkeling gekomen. Zonder het simpele rekstrookje zou het tempo, 
waarin vliegtuigen en schepen in Amerika tijdens de oorlog zijn gebouwd, 
veel lager zijn geweest. KocH en zijn medewerkers hebben in ons land 
de rekstrookmeettechniek tot ontwikkeling gebracht. 

Het foto-elastisch onderzoek berust op het feit, dat doorschijnende 
lichamen onder invloed van een mechanische spanning optisch-aniso
troop worden. Gebruikt worden glas, nitro-cellulose, plexiglas en een 
reeks andere kunststoffen. Het in deze stoffen nagemaakte model wordt 
belast en het opgewekte interferentiebeeld wordt door een polariscoop 
waargenomen. 

Een tweede methode van onderzoek in de technische mechanica is van 
toegepast-wiskundige aard. Hier zijn twee stromingen: de exacte behan
deling van randvoorwaardeproblemen en de approximatieve. Randvoor
waardeproblemen, die exact kunnen worden behandeld, zijn beperkt tot 
een gering aantal mathematische modellen. Zij zijn van het elliptische 
type. Klassiek zijn de vraagstukken van de torsie en de buiging van 
een cylindrische staaf, welke door DE SAINT-VENANT werden herkend als 
potentiaalpro blemen. 

In de theorie van de rek en buiging van platen worden we vaak geleid 
tot de tweedimensionale bipotentiaalvergelijking. Door het inzicht, dat 
deze kan worden gei:ntegreerd met behulp van twee analytische functies 
van een complexe variabele, zijn op <lit gebied gedurende de laatste 
dertig jaar grote vorderingen gemaakt. Van bijzondere betekenis is 
hierbij de ontwikkeling door MusKHELISHVILI, die voor de behandeling 
van deze vergelijking o.a. de methode van HILBERT heeft toegepast. 

Bipotentiaalproblemen kunnen soms onder gebruikmaking van Fourier-
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Laplace- of Mellin-transformaties tot oplossing worden gebracht. In 
ons land heeft KOITER een aantal gecompliceerde bipotentiaalproblemen 
met diverse methoden behandeld. 

In het algemeen gelukt het echter niet een exacte oplossing voor de 
vraagstukken te vinden en moet men zijn toevlucht nemen tot approxima
tieve methoden. Ik denk aan de directe methoden der variatierekening, 
de methoden van RALEIGH, RITZ en GALERKIN en de relaxatiemethoden. 
Een approximatie is een schijnoplossing, die soms als een exacte op
lossing van een naburig probleem kan worden ge'interpreteerd. Haar 
praktische waarde ligt in de mogelijkheid om de afwijkingen te kunnen 
schatten. 

Elegant is het samengaan van numerieke en analytische methoden in 
gevallen, waar ieder afzonderlijk niet tot het gestelde doel leidt. Ik wijs 
bier op een voorbeeld, beschreven door GOLDSTEIN, die met analytische 
middelen de numerieke behandeling van een bepaald potentiaalprobleem 
mogelijk maakte. 

De derde methode van onderzoek in de technische mechanica maakt 
ook gebruik van wiskundige hulpmiddelen, doch valt niet onder de 
feitelijke toegepaste wiskunde. Ik bedoel de berekeningen van balken, 
balkensystemen en plaatconstructies. Het is meestal niet mogelijk een 
exacte behandeling te geven van de spanningsverdeling en de optredende 
vervormingen, <loch een dergelijke behandeling zou in het algemeen ook 
zinloos zijn. Men zoekt oplossingen, die aan de evenwichtsvergelijkingen 
voor krachten en momenten voldoen en neemt voor de doorbuigingen 
de formule van EULER-BERNOUILLI aan. Deze formule wordt voor zui
vere buiging door de exacte theorie bevestigd. Fundamenteel is bier het 
principe van DE SAINT-VENANT, datleert, dat op voldoend grote afstand 
van de plaats waar krachten werken, slechts de resulterende kracht en 
het resulterend moment bepalend zijn voor de vervormingstoestand. 

Mathematisch vormt de balkentheorie een gesloten systeem, physisch 
echter zijn gevallen bekend, waarvoor de formule van BERNOUILLI niet 
correct is. De balkentheorie maakt dan ook de strenge theorie niet over
bodig. Voor de juiste toepassing is vaak een goed physisch inzicht 
vereist. 
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Dames en Heren, 

In het voorafgaande heh ik U aan enige voorbeelden willen demon
streren hoe empirie en mathematisch formalisme in de mechanica op
treden. Ik heh daarbij in het bijzonder de functie van de wiskunde be
licht. Wij hebben gezien, dat deze functie meerduidig is: de wiskunde 
dwingt ons tot eenvoudige beelden, doch waarschuwt tegen onverenig
bare abstracties; zij maakt van meerdere empirische voorstellingen een 
eenheid, voorts strijkt zij glad. In kritische gevallen voert zij ons, onder 
invloed van de empirie, tot meer realistische beschrijvingswijzen. De 
voornaamste functie van de wiskunde is echter haar beperkende invloed. 
Wie de wiskunde goed hanteert, valt niet in zinloze berekeningen: zij 
weigert ons bijv. het antwoord te geven op de vraag, welke de snel
heden van de individuele molekulen van een gas zijn, doch voert ons 
in dit geval tot de statistiek. In de mechanica dwingt zij ons terecht 
tevreden te zijn met resultanten, in plaats van met spanningsverdelingen. 
Zij geeft indicaties van de onoplosbaarheid van foutief gestelde pro
blemen (de quadratuur van de cirkel bijv.) en voorkomt het zoeken 
naar het onvindbare. De wiskunde levert ons nimmer nieuwe informatie, 
doch door de vakman gehanteerd, brengt zij de beschikbare informatie 
in meer bruikbare vorm. 

De mij gegeven tijd en opdracht hebben mijn aandacht beperkt tot 
de mechanica, of beter gezegd tot de klassieke mechanica, waarin de 
klassieke wiskunde de voertaal is. Klassiek betekent hier niet dood, 
doch conventioneel en slaat op de methode. Ik ben mij bewust, dat de 
structuur van het natuurwetenschappelijk denken ook elders bepaald 
wordt door de wisselwerking van empirie en formalisme en dat juist 
in de moderne wis- en natuurkunde deze wisselwerking een beschouwing 
waard is. Moge ik daar nog enige woorden aan wijden. 

De modeme physicus is onthutst over de ontwikkeling der abstracte 
wiskunde, welke hij niet (meer) begrijpt en waarvan hij de waarde niet 
ziet. De moderne wiskundige beschouwt de ontwikkeling in het forma
lisme der nieuwere natuurkunde, zo niet fout, dan toch dubieus (zie 
bijv. K. 0. FRIEDRICHS' opmerkingen over de quantumveldtheorie). Zo 
ontstaat de vraag wat beide vakken elkaar nog te bieden hebben. 

Wiskunde is voor alles een spel van de geest, op hoog niveau zelfs 
een kunst. Wie de beoefening der wiskunde meent te moeten recht
vaardigen, vindt die rechtvaardiging niet in de onjuiste opvatting dat 
alle wiskunde eenmaal toegepaste wiskunde zal zijn, doch in de ver
wachting, dat de wiskunde door verder gaande abstractie, nieuwe bases 
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zal vormen voor physische theorieen. De ontwikkeling ,van de algemene 
relativiteitstheorie is pas mogelijk geworden na de bevrijding van de 
meetkunde van het ,,parallel"-postulaat, die van de quantummechanica 
na het ontstaan der ,,niet-commutatieve" algebra. 

Het wiskundig denken geschiedt in veel mimer vormen dan de natuur 
realiseert. Uit de veelheid der spelmogelijkheden kiest de physica er 
een. Verwacht mag worden, dat de verder gaande empirie nieuwe eisen 
zal stellen aan het formalisme en dat deze daaraan slechts kan voldoen 
indien ruime keuze mogelijk is. De voornaamste conclusie van onze 
beschouwing moge daarom zijn, dat natuurwetenschappelijk inzicht niet 
alleen de vrucht is van nauwkeurig waarnemen, <loch tevens van abstrac
tievermogen. 

Aan Hare Majesteit de Koningin, 

Wie het behaagd heeft mij te benoemen tot gewoon hoogleraar aan 
deze Technische Hogeschool, moge ik mijn eerbiedige dank betuigen. 

Mijne Heren Curatoren, 

Ook U dank ik voor het vertrouwen, dat U in mij hebt gesteld, door 
mij voor deze benoeming te hebben voorgedragen. Ik verzeker U, dat 
ik met mijn beste krachten in onderzoek en onderwijs zal werken aan 
de opbouw van onze Hogeschool. 

Mijne Heren Leden van de Senaat, 

Met bewondering heh ik gade geslagen hoe Gij Uw taak, het vestigen 
van een nieuw centrum van hoger onderwijs, volbrengt. In het bijzonder 
geldt dit U, mijnheer de Rector Magnificus. Ik spreek de hoop uit, dat 
U de geestelijke en lichamelijke krachten moogt blijven behouden om 
te kunnen voortgaan met de uitvoering van Uw moeilijke opdracht. 

Mijne Heren Leden van de Afdeling der Algemene Wetenschappen, 

Reeds dadelijk heb ik mij onder U thuis gevoeld; daarom vertrouw 
ik, dat ook in de toekomst de goede samenwerking met U zal blijven 
voortduren. 
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Waarde ZWIKKBR, 

De wijze waarop U leiding geeft aan onze Afdeling draagt zeer tot 
dit vertrouwen bij. 

Waarde SEIDEL, 

Grote bewondering heb ik voor de activiteit, waarmee U de sectie 
Wiskunde hebt opgebouwd. U bent erin geslaagd de afdelingen te over
tuigen van het fundamentele belang van het door U verzorgde, gemo
derniseerde onderwijs, en levert daardoor een belangrijke bijdrage voor 
het wetenschappelijk niveau van de a.s. Eindhovense ingenieurs. Ik hoop 
van Uw vriendschap verzekerd te zijn. 

Waarde BOUWKAMP, 

Het is een voorrecht U te leren kennen als man van wetenschap, doch 
tevens een genoegen U te ontmoeten als mens. Ik prijs de Technische 
Hogeschool te Eindhoven gelukkig, dat zij over Uw erkende gaven mag 
beschikken. Ik hoop, dat onze vrienschap, nog gericht door onze ge
meenschappelijke belangstelling, zal blijven voortduren. 

Mijne Heren, Leden van de Afdeling der Werktuigbouwkunde, 

Als gast in Uw midden heb ik waardering gekregen voor Uw ideeen, 
bewondering voor Uw eminente voorzitter en ben ik tevens in de ge
legenheid gekomen met velen Uwer vriendschappelijke banden aan te 
knopen. 

Hooggeleerde KoITER, Hooggeachte Promotor, 

Onder Uw leiding heb ik kennis gemaakt met de technische mecha
nica en daardoor met de toegepaste wiskunde. Deze kennismaking is 
van grote betekenis geworden voor mijn verdere wetenschappelijke 
vorming. Ik heb daarbij van Uw diep inzicht en scherp kritisch ver
mogen kunnen profiteren. Ik zal U steeds erkentelijk blijven voor het 
vele, dat Gij in de jaren van onze samenwerking hebt gegeven. 
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Hooggeleerde TIMMAN, 

Toen ik U, nu meerdere jaren geleden, leerde kennen, voi:id ik in U 
een man, wiens belangstelling nagenoeg parallel liep aan de mijne. In 
de jaren, die ik heb doorgebracht aan het Instituut voor Toegepaste 
Wiskunde, heb ik veel van U geleerd en ik zal altijd in dankbare her
innering denken aan de sfeer van samenwerking en vriendschap, die U 
in het Instituut hebt gebracht. Voor de toekomst hoop ik van Uw groot 
inzicht nog veel profijt te mogen trekken. 

Dames en Heren Studenten, 

Gaarne wil ik tot U enkele opmerkingen maken over de studievrifheid. 
U gelieve mij goed te verstaan, ik spreek niet over de vrijheid om niet 
te studeren; neen, onder ,,studievrijheid" versta ik de garantie, aan de 
student geboden, om zijn natuurlijke aanleg aan de hogeschool of 
universiteit zoveel mogelijk tot ontplooiing te brengen. 

Voor de oorlog was het met deze studievrijheid in Nederland niet zo 
best gesteld. Het aantal hoogleraren was zeer beperkt en een aantal 
vakgebieden werd niet gedoceerd. Wij ondervinden thans de gevolgen 
van deze situatie: Nederland beschikt over vele bekwame experimen
tators, vaak opgeleid in onpraktische vakken, en over vele goede abstract
wiskundigen. Doch daar er voor de oorlog geen toegepaste wiskunde 
werd gegeven en het ingenieursprogramma wiskundig zeer beperkt was, 
zijn allen, die een leidende positie bekleden op technisch theoretisch 
gebied, gedeeltelijk autodidacten. Voor zover zijn ingenieurs zijn heb
ben zij op Jatere leeftijd een aanzienlijke hoeveelheid wiskunde moeten 
bijleren, voor zover zij physici of mathematici zijn hebben zij zich in 
hun werkkring moeten inwerken in de problematiek van de techniek. 
Het gevolg daarvan is, dat het aantal van deze personen in Nederland 
een relatieve achterstand vertoont ten aanzien van het aantal in de 
grote researchlanden, waar wel begrip bestond voor persoonlijke aanleg. 

Deze situatie is op het ogenblik aan het veranderen. Aan de univer
siteiten bestaan leerstoelen voor toegepaste wiskunde, aan de T.H.D. 
kan men voor wiskundig ingenieur studeren. Een van de fraaiste voor
beelden van praktische gerichtheid, zie ik in de bereidheid, welke onze 
Eindhovense afdeling voor Scheikundige Technologie demonstreerde, 
toen zij aan een aantal wiskundig begaafden de gelegenheid bood, meer 
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wiskunde te volgen dan het programma voorschreef en daarbij andere 
vakken liet vallen. 

Daar ik van oordeel hen, dat wij de beste resultaten zullen bereiken 
door de persoonlijke aanleg op jeugdige leeftijd te ontwikkelen, ver
zeker ik U mijn steun voor het verkrijgen van een optimale studievrijheid. 

Dames en H eren, 

Ik dank U allen voor Uw aandacht. 
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