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Voorwoord

In het voor ons liggende boek analyseert dr. A. Sarlemijn de relatie tussen natuurwetenschap en tech
nick in haar hislorischc: conlext.
Hij onderscheidt daarbij een drietal fasen: de anlieke crvaringstcchniek, de klassieke technieken en de
Illodern-lheorctischc lcchniek.
Hij stell dat de huidigc: tcchniek is voortgckomcn uit ccn samcnspel van ervaring, de toepassing van
klassieke theorieen uit de zestiende en zevcntiende eeuw en het steeds groeiende inzicht in de mi
crOSlructuur van de malerie.
Oorspronkelijk is hel bock geschreven als introductie tot de Open Universiteit-cursus 'De technologi
sche samenleving: orientatiecursus technische wetenschappen'. Het is echter evenzeer geschikt voor
studenlen aan Tcchnischc Hogescholen. In c:en tijd van sludic:verkorting enerzijds en tocnemende
vakspecialisatic andcrzijds is het van het groolste belang dUI aan sludcnten de gelegenheid wordt gebo
den kennis te nemen van de problemen die samenhangen met het ontstaan van onze moderne natuur
welenschap en techniek.
Welenschaps- en techniekgeschiedenis kan ons kritisch doen nadcnken over de problemen waarmee
men in het verleden heeft moeten worstelen. Zij kan inzicht verschaffen in de verschillende factoren
die de ontwikkeling van de natuurwetenschap hebben bei'nvloed. Zij laat ons kennismaken met vakge
noten uit het verledcn, die - net als wij - met vooropgezette ideeen en vooroordelen en met een al of
niet kritische instelIing trachten de geheimen van de natuur te ontrafelen cn beheersing over de natuur
te verkrijgen.
Voor allen, die in dergelijke problemen zijn gei'nteresseerd, is het boek van dr. Sarlemijn een eerste,
boeiende gids.

November 1984

Insliluut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen,
Rijksuniversilcil Utrccht

Prof. dr. H.A.M. Snelders
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Yoorwoord vlIn'de auteur

Aan de lile! van dil opslel ('hislorisch gegroeide relaties tussen welenschap en techniek') had de vol
gende ondenitel toegevoegd kunnen worden: 'een historisch fenomenologische behandeling van me
lhodologische problemen van de technische wetenschappen'. Maar zonder een uitvoerige toelichting
haddieondenitel ook niets verduidelijkt. Daarom wil ik hier op de'gevolgde benaderingswijze ingaan.
lnhel nalUurkunde-onderwijs (vooral bij therrnodynamlca) pleegt men onderscheid te maken tussen
de eerste ronde en de tweede. In de eerste ronde worden de natuurkundige vraagstukken 'fenomenolo
gisch' benaderd. De student wordt dan eerst geconfronteerd met inhoudelijke aspecten van het vakge
bied. De meer formele (axiomatisch deductieve) en uitgesproken theoretische (atomaire) benadering
wordt gereserveerd voor de tweede ronde. Zo gezien is het hier geboden materiaal geschikt voor een
eerste-ronde-kennismaking met problemen die belrekking hebben op de melhodologie en filosofie van
de technische welenschappen. Oat is de reden, waarom hier formee! methodologische analyses ontbre
ken en de diepzinnig filosofische vraagstukken aileen in de voetnoten vermeld worden. Beide zijn te
reserveren voor het tweede-ronde-onderwijs in de methodologie en filosofie van de technische weten
schappen. In die zin is de benadering hier fenomenologisch.
In hun historische context en onlwikkeling worden vele voor de melhodologie cruciale begrippen be
handeld. Voorbeelden zijn: theorievorming, theoretiseren, experimenteren, waarnemen, idealiseren,
afhankelijkheid van theorieen van technologische ontwikkelingen, etc. Ook wordt er aandacht
besteed aan begrippen die voor een formeel melhodologische analyse bij uitstek geschikt zijn, zoals
analogie, isomorfie, enz. Aan lezers die vertrouwd zijn met de methodologie zal het niet ontgaan, dat
ik Poppers model van de groeiende universaliteit, Kuhns paradigma-revolutie-model en Lakatos'
programma-modelniet heb kunnen gebruiken voor de verklaring van de overgang van de antieke naar
de klassieke technische wetenschap en ook niet voor de overgang van de klassieke naar de modern the
oretisch technische wetenschap. WeI kon vruchtbaar gebruik gemaakt worden van Kuhns 'black body
theory' .
Een van de redenen waarom de voornoemde modellen niet toegepast konden worden is, dat zij geheel
abstraheren van het verschil tussen de ervaringstechnische wetenschap, de klassiek technische wete.:
schap en de modern theoretisch technische wetenschap. Hier zal blijken, dat het theoretiseren. ideali
seren, experimemeren en waarnemen in die wetenschappen redelijk grote verschillen vertonen. Ook
kunnen wisselwerkingen lUssen die verschillende wetenschappen geanalyseerd worden. De voornoem
de modeJlen daarentegen dwingen veeleer tot een globaal blijvende analyse die voorbijgaat aan speci
fieke eigenschappen van het technisch wetenschappelijk onderzoek.
Door de historisch fenomenologische benadering in de eerste ronde te volgen verwijdert het onderwijs
in de methodologie zich niet van de historische kennismaking met de vakgebieden. Bovendien is de
hier gei'ntroduceerde onderscheiding tussen soorten van technische welenschappen nuttig voor sluden
ten die beginnen aan een sludie in de technische wetenschap. Daarom schrijft de Open Universiteil dit
opstel voor als verplicht onderdcel van de cursus 'technischc wctcnschappen'. Ik dank de Open Uni
versiteit vanwege het in mij gestelde vertrouwen. Zonder de opdrachl van deze universileit had ik mij
niet zo intensief met deze thematiek beziggehouden. Bovendien dank ik medewerkers van de Open
Universiteit vanwege enkele slilistische verbeteringen.
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Veel meer dank ben ik verschuldigd aan prof. dr. H.B.G. Casimir. Vruchtbare gedachten voor dit
opslel heb ik kunnen omwikkelen tijdens mijn analyse van diens werken en tijdens vele discussies met
hem.
Slimulerend waren ook de gesprekken met ir. A.G.M. Geurts. dr. ir. P.A. Kroes, ir. H.Hutler en
M. Wijnands. .
'Vanwege de afspraak met de Open Universiteit is deze uitgave aileen bestemd voor leden van de THE
aemeenschap en specialisten op de gebieden filosofie, mcthodologie en geschicdenis van de technische
wctenschappcn.

Knegsel, november 1984 Andries Sarlemijn
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Eco dricdcliog

In 1913 werd de Nobelprijs voor de natuurkunde toegekend aan Heike
Kamerlingh Onnes vanwege zijn werk op het gebied van de
lage-temperaturen-fysica en in het bijzonder vanwege het vloeibaar makcn
van helium.
Fritz Haber onrving in 1918 de Nobelprijs voor de scheikunde, omdat bij
in staat was geweest de methode voor de synthese van ammoniak uit water
sto£ en stikstof te ontwikkelen. De Nobelprijs voor de natuurkunde werd in
1956 toegekend aan William Bradford Shockley, John Bardcen en Walter
H. Brittain, omdat zij erio geslaagd waren de transistor te ontwikkelen.
Nog vele andere voorbeelden zouden bier opgesomd kunnen worden
waaruit duidelijk bliikt, dar de Nobeipriis voor cen van de natuurweten
sc:happen vaak is toegekend vanwege het komen tot cen uchnische vinciing:
het vloeibaar maken van helium, een manier om ammoniak te vervaar
digen, de ontwikkeling van de transistor. Dat wi! natuurlijk niet zeggen,
dat in die gevallen de Nobelprijs voar dat vakgebied ten onrechte aan die
personen is toegekend. Die technische vindingen veronderstelden een
verstrekkende kennis van de theorieen op de desbetreffende vakgebieden.
Maar het is weI opvallend, dat die theoretische kennis op zich niet toerei
kend was om tot die prestaties te komen. Daarnaast was er een know how
nodig, die aan twee eiseo voldeed: enerzijds diende men te beschikken over
ceo praktische kennis van bepaalde technologische processen en methoden
en anderzijds diende men aan te geven hoe deze praktische kennis aansloot
bij de theorieen die toegepast werden.
Uit bet voorgaande blijkt, dat het in de praktijk soms niet eenvoudig is
wetenschap en techniek van elkaar te sc:heiden. Voor sommige wetensc~ap

pers is technisch inzicht zelfs onontbeerlijk om tot prestaties op hun
.vakgebied te komen. Maar omgekeerd moet oak de technicus soms over
eeii flinke dosis natuurwetenschappelijke kennis beschikken. Vanwege de
moeilijkheid werenschap en techniek in de praktijk nauwkeurig te onder
scheiden gebruikt men in de literaruur wei eens uitdrukkingen als
'techniscb-wetenschappelijke ontwikkelingen' en1

'technisch-wetenschappelijke produkten') waarbij dan voor het gemak in
het geheel geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen hetgeen aan de
ontwikkeling van de techniek en hetgeen aan de ontwikkeling van de
wetenschappen is toe te schrijven.2

Bier ~en drie soorten technieken worden onderscheiden: (a) ervarinlJ3
technieken, (b) klassieke technieken en (c) modem-theoretische techDieken
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Bij de ervaringsuchnieken spce1t de ervaring een overheersende en de funda
mentcle thearic cen ondergeschikte rol. Kenmerkend voor de klassieke
uchnieken is, dat zij uitgaan van wisselwerking cussen wetenschap en
technick am zo tot cen hoge mate van perfectie te komen. De integratie
russen wetenschap en techniek is nagenoeg volledig bij de
modem-IMoretiscM uchnieken, waarvan men zander fundamentele thearie
het bestaan nooit had kunnen vermoeden.
De driedeling heeft cen schematische betekenis: ze verduidelijkt de
verschillende soorun kennis die cen rol spelen bij de techniek.
De driedeling komt echter oak overcen met cen driedeling van de histori
sche ontwikkeling. Deze omstandigheid heeft nag cen voordeel: het
onderscheid en de karakteristieken kunnen met voorbeelden uit de geschie
denis worden toegelicht.
Hec is ook opvallend, dac de drie soorten techniek verschillende plaatsen
innemen in de samenIeving. De ervaringstechnieken zijn - in tegenstelling
cot de andere. - hecht verbonden mec vraagstukken van artistieke aard.
Dat is in overcenstemming met de aanvankelijke betekenis: 'techniek
1'EXV11 stond in het Grieks voor 'kunstvaardigheid' en ook voor 'kunstzinnig
voorwerp'. Ook hebben de -trvaringstechnieken minder ingrijpende
gevolgen ten aanzien van het milieu. Dat is niet mcer het geval bij de klas
sieke uchnieken; ze zijn ontstaan in de periode die in de technische
wecenschappen de klassieke periode (vanaf de late middeleeuwen tot de
twintigste eeuw) wordt genoemd en ze werden ingegeven door de ideologie
van het behcersen van de natuur (geformulcerd door Francis Bacon). In die
periode begint ook de scheiding cussen kunst en techniek. Tegenwoordig
wordt de relatie van de techniek met de kunst in zekere zin gelegd door de
industriele vormgever, die tot taak hceft bijvoorbceld aan een radiotoestel
ecn vonn te geven die het publ.iek aanstaat.
Bij de modem IMoretiscM tjchnieken is de ingrcep in de natuur intensiever
(men dcnke bijvoorbeeld aan radioactiviteit, die ceuwen kan blijven
bestaan) en er is geen verband met de kunst. Aan deze maatschappelijke
aspecten van de technieken zal bier echter niet zoveel aandachc bescced
worden. Hier staat de vraag centraal naar de verschillende soorten kennis
en onderzoek die nodig zijn am de cechniek in stand te houden en verder te
oDtwikkelen. In de laacste paragraaf zal aandacht besteed worden aan de
\'l'aag, hoe de verschillende technieken in cen modem:: geindustrialiseerde
samenieving (inhoudelijk) in elkaar grijpen.
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2 Het graduelc verschil tussen wetenschap en tcchniek

Vele mensen belijden een godsdienst om aan hun leven een bepaalde zin te
geven. Velen beoefenen een kunst om in een wat abscractere vorm uiting te
geven aan hun gevoelens. Omwille van een goed geregelde samenleving
zetten velen zich in voor de politiek. Godsdienst, kunst en politiek zijn
enkele facetten (onderdelen) van het maatschappclijke leven, waaraan indi
viduen deelnemen. Die facetten oefenen een invloed op elkaar uit: vele
kunstenaars en ook vee! politici gaan bij hun werk immers uit van een reli
gieuze wereldbeschouwing en kerken zijn vaak maatschappelijk
geengageerd. Soms ontwikkelen die facetten zich onafhankelijk van elkaar:
men screeft bijvoorbee!d naar de scheiding russen kerk en staat en men
onderscreept dat de kunstenaar een eigen authentieke roeping heeft.

Oak techniek en exacte wetenschap vormen facetten van het maatschappe
lijke leven. Ze verschillen van de godsdienst, kunst en politiek doordat ze
in zekere zin progressiefen e-volutionair zijn. Men kan immers niet aantonen,
dat de mensen gadsdienstiger, kunstzinniger of politiek verstandiger
gewarden zijn. Maar wei kunnen de meetkundige stellingen van 300 v.
ehr. nog steeds bewezen worden (tenzij fouten ontdekt zijn) en dat wat
vroeger gemaakt werd kan nu ook nog geproduceerd worden.
Toch moeten we de vooruitgang in wetenschap en techniek niet over
drijven. De nog op te lossen vraagstukken zijn niet eenvoudiger geworden.
Bijvoorbee!d, een gevaarloze berging of recycling (d.i. het opnieuw
gebruiken) van radioactief afval is nog steeds een zeer complex technisch
probleem. En ook bestaat er nog niet een bevredigende theorie over de
al1erkleinste deeltjes van de materie en de krachten die op die dedtjeii
inwerken.

Wetenschap en techniek zijn - dat is de tweede bijzonderheid - nag moei
lijker van e!kaar re scheiden en te onderscheiden dan de eerstgenoemde
facetten van het maarschappe!ijke leven. Globaal wordt rechniek omschreven
als het vemuftig gebruiken van instrumenten en het beoefenen van weten
schap als het kritisch vergaren van (theoretische) inzichten in processen
zonder daarbij een bepaaid praktisch doe! na te screven. Zo zijn ze wells
waar begripsmatig tc onderscheiden, maar in de praktijk zijn ze toch we!
vaak onlosmakclijk met elkaar verbonden. Immers vooe het vemuftig mer
instrUmenten om kunnen gaan is enige wetenschappelijke kennis toch we!
vaak vereist. Aan de its wordt er daarom natuurkunde-onderwijs gegeven;
zelfs een 'lagere' technicus moet we! enige wetenschappelijke inzichten
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hebben. En het omgekeerde geidt ook: voor de meest eenvoudige weten·
schappelijke proeven heeft men toch wei een techinisch instrument (zoals
de thermometer) nodig.
Toch kunnen we we! een onderscheid tussen wetenschap en techniek
maken, indien we maar genoegen nemen met een gradueel onderscheid; in
dit geval wi! dat zeggen, dat we verschillende niveaus onderscheiden; op
het me niveau is het onderscheid redelijk groot, op een ander minder en op
een derde is de tegenstelling uiterst gering geworden.

2.1 ERVARISGSTECHNIEKEN

Het eerste niveau is dat van de ervaringslechnieken, die primair berusten op
de inzichten van de ervaren vakman. Bij de ervaringstechnieken speeit de
fundamentele theom niet zo'n beiangrijke rol als het technisch vernufr, dat op
vele opgedane ervaringen berust. De geschiedenis van die technieken is zo
oud als die van het mensdom, want van meet af aan is de mens begonnen
met het verzamelen van deze in.....;.chcen. Deze technieken spelen bijvoorbeeld
een rol bij het vervaardigen van muziekinstrumenten (piano, blokfluit,
viool, carillon). Maar ook op andere gebieden blijft de kennis door ervaring
opgedaan de primair doorslaggevende.
Er zijn trouwens ook technisch-wetenschappelijke disciplines, waarbij de
ervaring de doorslaggevende rol blijft spe!en. Dat geidt onder andere voor
de architecruurdisciplines, voor de civiele technieken, voor de planologie en
de stedebouwkunde. Voor deze vakgebieden relevante inzichten werden al
in de antieke oudheid verworven en deze bereikten toen reeds een hoog
niveau. Nog steeds speien op ervaring stoeleode kennis, het 'Fingerspitzen
gefUhl' en soms ook een zeker gevoel voor schoonheid in deze disciplines
eeo heel be!angrijke rol. Wetenschap heeft daarbij soms eeo ondersteu
nende functie: de voor architecten belangrijke menselijke reacties kunneo
zij leren kennen door zich te orienteren op resultaten van de mens- eo
maatschappijwetenschappen. $oms fungeert wetenschap in deze disciplines
a!s eeo soort verzameling van ervaringen. Een Nederlandse architect zal bi;
het ootwerpen van een huis het Po{vtechnische Zakboekje raadplegen voor
het vasmellen van de mogelijke belastingen van vloeren en daken (zie
figuur 1.1). Achter de materialen die de architect zou willen gebruiken zijn
de belangrijke gegevens te vinden. Bij grote constructies zoals een brug in
de AJpen of een wolkenkrabber is het noodzakelijk het ontwerp met behulp
van berekeningen op zijn deugdelijkheid te toetsen (wat cen architect in de
praktijk meestal uitbesteedt aan specialisten), maar zelfs in die gevallen

4
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blijft ervaring een doorslaggevende rol spelen. Gewoonlijk zal een architect
volstaan met het raadplegen van naslagwerken a1s het voomoemde
zakboekje. Het toetsen van de gegevens die in zulke naslagwerken vermeld
staan rekenen architecten gewoonlijk Diet tot hun taak; zij laten dat over
aan werktuigbouwkundigen of andere technici. Hieruit blijkt reeds hoezeer
.technisch wetenschappelijke beroepen 'in elkaar grijpen'.

Ook in sommige onderdelen van de werktuigbouwkunde zijn wetenschap
pelijkc analyses slechts ondersteunend van aard. Elk metaal en elke
Icgcring heeft zijn eigen specifiekc eigenschappen en het is zelfs zo, dat het
metaal van de ene fabriek niet precies dezelfde eigenschappen heeft als het
metaal van een andere. Uitgaande van praktische ervaring houdt de tech
Dicus rekening met het verschijnsel van metaalmoeheid. Onder
meUUJlmoeheiJ. verstaat men het verloren gaan van eigenschappen van con
strUctiematerialen, waardoor scheuren kunnen ontstaan. Omdat het hier in
feite gaat om cen proces, gebruikt men tegenwoordig liever het woord
'vermoeiing', en omdat het verschijnsel ook bij andere materialen (bijv.
plastic) voorkomt, is nu materiaalvermoeiing de standaardterm geworden.
Materiaalvermoeiing is dus ten van de voorbeelden, waarbij men in grote
mate moet afgaan op opgedane ervaring en waarbij de fundamentele theorie
(indien die iiberhaupt opgesteld zou kunnen worden) in de praktijk Diet
een doorsiaggevende betekeDis heeft.

2.2 KLASSIEKE TECHNIEKEN

Het tweede Diveau is dat van de klassieke rechnuken; het gaat hierbij om
wisselwerking van wetenschap en techniek. Ze worden klassieke technieken
genoemd, omdat de fundamentele inzichten, waarop ze berusten,
verworven zijn in de klassieke periode, die begint in het jaar 1500 en
eindigt in 1900. Een groot deel van de natuur- en scheikunde van het vwo
berust op deze inzichten; de quantummechanica en de relativiteitstheorie
zijn daarvan uit te sluiten.
Voorbeelden van klassieke technieken zijn die, welke vereist zijn voor het
vervaardigen van de luchtpomp, de vem:kijker, de microscoop, de baro
meter, de kwikthermometer en ook de stoommachine (die in de modernste
elektriciteitcentrales trouwens nog steeds een belangrijke rol speclt).
Ken:nerkend voor de instrumenten en machines van de klassieke tech
nieken is, dat voor hun perfectionering kennis rond de klassieke
wetenschap onontbeerlijk is. Het merendeel van de technische weten
schappen concentreert zich op deze technieken.
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2.3 MODERN THEORETISCHE TECHNIEKEN

De modern ·chearelische uchnieken vormen het derde niveau. Deze berusten
op microfysische chearieen die tegen het eind van de negentiende en in de
twintigste eeuw ontwikkeld zijn. Dit zijn theorieen die betrekking hebben
op bijvoorbee1d de structuur van atomen. Zonder die theorieen had men
nooit over die technieken beschikt. De vervaardiging van de atoombom in
de Tweede Wereldoorlog was aileen mogelijk dank zij een halve eeuw
kernfysisch onderzoek. De elektronenmicroscoop waarmee de natuurkun
dige de microfysische were1d observeert was niet in 1932 door de Duitsers
Knoll en Ruska ontdekt, indien daaraan voorafgaand niet een periode was
geweest van theoretische ontwikkelingen die leidden tot een redelijk goede
kennis van de eigenschappen van elektronen. Ook waren de magnetron
ovens, waarmee in de snackbar diepvriesmaaltijden van een pond binnen 2
minuten van -20 °C tot +80 °C verwarmd worden, nooit uitgevonden,
indien men niet voordien beschikt had over een diepgaand theoretisch
inzicht in microgolven. Fundamenteel wetenschappelijke kennis is dus
vereist voor het ontwerpen en voor bet construeren van modem theoreti
sche technieken.

Waarin bestaat nu de overeenkomst en waarin het verschil tussen de klas
sieke en de modem-theoretische technieken? Beide zijn ze in cen zekere
zin wel athankelijk van de wetenschappen. Welnu, bet verschil bestaat .
daarin, dat de klassieke technieken (bijv. betrekking hebbend op de lucht
pomp of de telescoop) ontworpen kunnen worden zonder
wetenschappelijke kennis. Ze kunn~n ze1fs vervolmaakt worden zonder een
dergelijke kennis; het zou misschien aileen niet zo snel gaan. Omdat weten
schappelijke kennis in principe garandeert, dat we de werking van eeh
instrUment begrijpen, kan die kennis ook de mogelijkheid scheppen, ciat
we doelgericht, sne1 en met minder verlies aan inspanning zo'n mstrUmem
kunnen verbeteren.
Tussen modcrn-theoretische technieken en wetenschap bestaat cen veel
hechter verband:
Ten eerste hebben die betrekking op een werkelijkheid waarvan we zonder
de wetenscbap nooit enige norie zouden hebben. Nog nooit beeft er iemand
echt de deeltjes Waanllt de kern van een atoom is samengesteld - in de
lenerlijke betekenis van het woord - gezien. Alleen dank zij cheorerische
modellen (o.a. over de atoomkem en de atooDlStrUctuur) weten we, wat we
van de microfysische wereld waamemen. Ten tweede hebben we een
wetenschappelijk inzicht van die werkelijkheid dank zij zeer geavanceerde
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lechni2ken. Het wetenschappelijke (theoretische) model van de samenstel
ling van een atoomkern was nooit geaccepteerd, indien er wet
waarnemingen geweest waren van verschijnselen die alleen met gecompli
ceerde apparatuur verricht konden worden. Ten derde hebben de twee
voorafgaande punten tot gevolg, dat het initiatief tot het ontwerpen van een
modern-theoretisch instrument of produkt moet uitgaan van een grondige
wecenschappelijke kennis. Zonder de inzet van zeer competente fysici
(Einstein, Szilard) was er tijdens de Tweede Wereldoarlog geen atoombom
ontworpen. De atoombom wordt hier genoemd, omdat het een wat indruk
wekkend voorbeeld is en omdat er rond de ontwikkeling ervan zeer vele
studies gemaakt zijn. Maar (in deze context) geldt natuurlijk hetzelfde voor
de TL-buis: oak die was zonder microfysisch inzicht en zander initiatief
van fysici nooit ontworpen en geconstrueerd.
Vatten we de drie genoemde punten samen: modeme theoretische tech
weken veronderstellen een zeer grondig wetenschappelijk inzicht in de
microfysische werkelijkheid, een inzicht dat zonder geavanceerde techniek
nooit bereikt was. Het ligt daarom voor de hand, dat het initiatief (of op
zijn minst het verantwoorde voorstel) tot het ontwerpen en construeren van
zaken die op deze technieken betrekking hebben van de modeme weten
schappcr uirgaat.
Om geen misverstand te laten ontstaan dient de volgende opmerking:
volgens de voorafgaande indeling zijn bouwkundig ingenieurs specialisten
op het gebied van de ervaringstechnieken en wet zozeer op het gebied van
de klassieke of modem-theoretische technieken (uitzonderingen daarge
laten). Oat wi! natuurlijk wet zeggen, dat zulke ingenieurs 'ouderwets'
zouden zijn; zij zijn alleen geen specialisten op het gebied, waar de klas
sieke natuurwetenschappen of waar de microfysische theorieen worden
toegepast. Een ervaringstechnicus behoeft niet conservatief te zijn, cen
modern-theoretische technicus is niet - op grand van ceo gevolgde oplei
ding - progressief.

Nog cen ander misverstand moel vermeden worden. De n!cc6tO bOUWkl,lIr
dige ingenieurs zijn gespecialiseerd in ervaringstechnieken. Het werk van
elektrotechnische en werktuigbouwkundige ingenieurs beweegt zich over
wegend op her gebied van de klassieke technieken. Zeer vele technische
fysici bekwamen zich in de modem-theoretische technieken. Oat wi!
echter niet zeggen, dat geen enkele bouwkundig ingenieur iets afweet van
de klassieke of modern-theoretische technieken. In de opleiding nemen
deze weliswaar niet cen erg belangrijke plaats in; maar het is niet uitge-
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slaten - ja zelfs erg waarschijnlijk -, dat een aantal bouwkundigen die
tevens specialist zijn op het gebied van de thermodynamica in staat is
belangrijke bijdragen te leveren aan de omwikkeling van hun vakgebied.
Oat wordt hier Diet miskend. Het onderscheid verduidelijkt aileen waarom
een bouwkundig ingeDieur weinig klassiek-naruurwetenschappelijke
vakken en nagenoeg geen modem-theoretiscbe vakken in de opleiding
voorgeschreven krijgt. Oat wi! ecbter Diet zeggen, dat het absoluut uitge
sloten is, dat deze vakken nooit in een latere beroepspraktijk bruikbaar
zouden zijn. Jammer genoeg (voor hen die zicb voor een opleiding verant
woordelijk voelen) zit ooze werkelijkheid Diet zo eenvoudig in elkaar.
Vakkenpakketten kunnen aileen op grond van globale verwacbtingen
samengesteld worden.

Laten we ons - afsluitend - nogmaals concentreren op het kenmerkende
van de modern-theoretische technieken. Prof dr. H.B.G. Casimir is jaren
lang verantwoordelijk geweest voor het onderzoek van het Philips-concern.
Oat onderzoek richtte zicb voornamelijk op de modern-theoretische tech
nieken. We mogen dus weI aannemen dat hij een specialist is ten aanzien
van deze technieken. Over de invloed van de modeme theorieen op de
tc:chniek schrijft hij in 1969:

Men zou zicb kunnen aivragen of de elektrische energie en de elekttische overbrenging van
kracht met gevonden zouden kunnen zijn door fabrikanten van stoommachinQ, die vanden
dat steeds langere drijfriemen een onaangen.ame manier waren om bet vermogen van een
stoommachine over te brengen op weefgetouwen en andere tocstellen. Wel, dit is met op die
manier gebeurd en ik kan mij mocilijk voorstellen, dat bet zo gebeurd zou zijn. Hoogstens
zouden zij in plaats van de plane drijfriem de V-maar hebben uitgevonden en uiteindeJ.ijk
hebben ze dat ook. De elektriciteit da.arentegen kwam voort uit het onderzock van de natuur·
verschijnselen. Onderzockers als Faraday en Maxwell vonden de wetten van
elekttomagnetische inductie; daarna kwamen de dynamo en de elektromotor. Daarop volgde
de elektrificarie en de mogelijltheid de kracht van de stoommachine (die inmiddels turbine
geworden was) over grote afstanden over te brengen op machines van allerlei soort. Men zou
zicb kunnen aivragen of de radiogolven met zouden kunnen zijn uitgevonden door de direk·
teuren van postkantoren, die meenden dat de snelheid van de postkoctsen mocst worden
opgevoerd•.. Het is Diet de weg waarlangs de elektromagnetische golven zijn ontdekt; bet is
met de weg waarlangs Hertz tot zijn uitvindingen kW<iIIl. Oat ging weer via de theoretische
inzicbten van Maxwell, via de spc:culaoQ dat bet Iicllt ec:n trilling zou kunnen zijn in elektri·
$Che en magnetische velden. Daaruit ontstond het denkbc:c:ld dat dergeliike trillingen ook wel
bij lagere frequencies zouden kunnen plaatsvinden en Hertz hceft dit door zijn proeven aange
toond. Tien, twintig jaar later gingea dezc elekuomagnetische golven een rol spelen in de
transmissie van gegevens, cersf van morsesignalcn, later ook van taal, bc:c:lden (televisie) en
wat dies meer zij. (Casimir, 1969, biz. 3 e.v.)
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He< is kenmerkend voor de modem-theoretisdle technieken, clat ze zonder
wetenschap ondenkbaar zijn geweest.
Wanneer de lezers ziuend in hun studeerkamer rondkijken, dan zuIIen zij
gemakkelijk resultaten van de drie soorten teclulleken kUIUlen waarnemen.
Dc compact-disc-installatie is een produkt van de modem-theoretische
technieken clat bernst op toepassing van de laserstralen, iets waar we
zander moderne fysica geen weet van gehad hadden. De bar<>- en thermo
meter die aan de muur hangen, bernsten op kJassieke lechnieken. De
schoongemelselde muur had er ook door cen Egyptische aannemer eeuwen
v. Chr. ( ; voor het iaar nul) neergezet kUIUlen ziin. Maar omdat de
verschillende soorteo techniek als het ware in elkaar grijpen, zaJ men ook
op twijfelgevallen stoten. De goedkope asbal< op het bureau van de lezer
had in de antieke oudheid geproduceerd kUIUlen zi;n; waarschi;nlijk is deze
asbal< echter het resultaat van enkele operaties van door computers
gestuurde machines. Her is dan ook niet mogeliik aile technische
produkten exact in Ie delen volgens de genoemde driedeling. Wei geeft
deze cen schematisch inzicht in de verschillende soorten k71DW how die
nodig zijn om de vervaardiging van produkteo in stand te houden of te
oncwikkelen.
Hel voorafgaande kan in <en zin worden samengeva!: het vervaardigen van
produkten als de .toombom vereist cen andere vorm van k71DW how (met
name microiysisch inzkh£) dan her vervaardigen van een thermometer
(kJassiek-natuurwelenschappelijk inzicht) en bet verantwoord constroeren
van een hllis veronderstdt her vertrouwd zijn met de sratica (leer van
draagvlakken en van bet evenwicbt), die reeds in de antieke oudheid cen
boog niveau van ontwikkeling bereikt had.
Om wat betCf vertrouwd te raken met de drie niveaus zuIIen we op de drie
perioden van de OOlStaaDsgescbiedenis ingaan.
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3 Antiekc ervaringstecbniek: tecbniek aIs iDformatiebroo voor
weteoschap eo weteascbap 3ls systematische 'samenvaning' van
tecbnische kenDis

3.1 HET ONTSTAAN VAN TECHNIEK EN WETENSCHAP

Achtduizend jaar geleden werden messen en bijlen gemaakt uir vuunaeen
door sl_g- en drukreclmieken mer behulp van scherpe en botte sreneo. .
Vijftienhonderd j_ar nadien waren verschillende meraaJsoorten bekend in
Mesoporamie (deel van het huidige Irak) en Egypte. Oaar werd ook goud
gevooden Nssen her zaod van de rivieren; op bewaard gebleven rekeningen
ziin Egyprmaren re zien die goud wassen, smelren, wegeo en verwerken.
Hoe in die landeD ook de gecompliceerde recbnieken onrdekt ziin om aan
ens ijzer, koper, brons en lood re ontlenen, [aSr men nog in her duisrer. In
ieder geval werden doze marerialen vijfduizend jaar geleden gebruikt voor
de vervaardiging van spiegels, werktuigen, huisraad en wapens. lets later
ontstonden ook de pottenbakkerij en de glasproduktie. Tijdens het
Romeinse Rijk bereikte her Egyptisch g1as een zo goede kwalireit, dar her
naar aile delen van dar rijk g.exporteerd werd. VerE werd er geproduceerd
uir planraardige sroffen (o.a. uir de indigo-planr). De bouwkunde bereikre
een hoog Diveau en leidde tot indrukwekkend grore gebouwen zoaJs
rempels en piramiden, waarvan er enkele nog sreeds besraan. Oat aIIes

. verduide\ijkr, dar de mens reeds hee!lang geleden een hoog onrwikkelde
rechniek bereikte. De kennis die daarbij eon ral speelde - 'zoals de trUlal
ItugU (de leer van de bewerkingen waardoor metalen uir ertsen
afgescheiden worden) en de scheikundige en bouwkundige inzichten - berusne
uirsluirend op pr:tktische ervaringen en vakmanschap, die bij de produktie

3 .
opgedaan werden.

Eersre vormen van werenschap omstonden pas zes en !Wintig jaar geleden
bij de ONken, die roen Diet aileen in het huidige Griekenland woonden,
maar ook in nederzertingen die zicb in bijna aile landen rond de Middel
lands<: Zee (voorai lrali. en Egypte) bevonden. De Grieken reisden vee! en
maakten de bewoners van andere landen verrrouwd met de Mesopotami
sche en Egyptische produktiemethodeo. Door hun abstracte raaJ en denken
neigden de Grieken rot eon meer fundamentele kennis. Rond 600 v. Chr.
bedacbt Thall. uir Milete (een sradje in het huidige Turkije), dat er bij aile
cbemische en metallurgische processen cen fundamenreel element aange
nomen mOC$t worden, namelijk w<tUr; her zou volgeos hem verschillende
vormen aannemen in de produktieprocedures. Hisrorisch gezien is doze
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hypothese interessant, omdat gebleken is, dat het waterstofatoom een
bijzondere plaats inneemt onder de atomen. Naruurlijk wordt er hier niet
bedocld, dat Thales' opvaningen over het water en de modeme inzichten
betreffende het waterstofatoom veel gemeenschappelijk hebben~ De over
eenkomst !<an aileen in een beeldspraak tot wtdrukking gebracht worden:
ze berusten op het zoeken naar de laatste 'bouwstenen' van de materie.
Overigens moet er weI op gewezen worden, dat Thates' water een echt
theor~tisch object is.
Naast Thales' hypothese kwamen er anderen. Anaximenes hield lucrn voor
het belangrijkste element en Heraclites het vuur. Empedodes tenslotte
kwam rot de aanname van vier gelijkwaardige dementen: water, vuur, aara
en lucht; deze elementen konden niet in elkaar veranderen, maar weI door
de produktieprocessen en naruurlijke veranderingen in verschillende
combinaties samengaan.

ArislOUles wordt beschouwd als een van de belangrijkste geleerden wt de
Griekse Oudheid. In eirca 350 v. ehr. kwam hij tot een synthese van
voordien vergaarde inzichten. Zo ging hij ervan uit, dat aile materiele VOOl

werpen bestaan wt een macerie die verschillende vonnen kan aannemen.
Water vuur,Iucht en aarde waren voor hem de meest fundamentele mate
riele vonnen. Hij Iegde ook verband russen die dementen eo de (in rijo
ogen) belangrijkste chemische eigenschappen. Daarbij kwam hij tot het
diagram, dat het resultaat is van een eerste poging elementen en hun eigeo
schappen in eeo SOOf[ schema samen te vatten (rie figuur 1.2)~
Het is als voIgt te lezen: aarde is droog en koud, vuur droog--eo warm,
cnwvoons.

Naast de genoemde vier elementen nam Aristoteles nog een vijfde aan. Hij
meende waar te nemen, dat de kosmische bewegingen van de hemeI
lichamen anders van aard moesten zijn dan de bewegingen die we hier op
aarde waarnemen. Hij hield deze kosmische bewegingen voor eeuwig en
voor de verklaring van die biizondere beweging nam hii een immaterieIe
stof aan: ether. Hoe sterk de invloed van AriStoteles' leer over de vijf
elementen geweest is, blijkt wei wt de omstandigheid dat de ether als
bijzondere kosrnische substantie pas door Einstein in 1905 verworpen is
(toegegeven moet worden, dat de funetie van de ether in de loop der tijde
veranderd is; ze werd aangenomen om de transmissie van licht in de lucht
ledige kosmos te verklaren). Aristoteles' verklaringen van de
bewegingsprocessen rijn later vervangen door de klassieke mechanica,
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FIGUUR 1.2
Diagram van Aristoteles

waarvan Galilel (gest. 1642) en Newton (gest. 1727) als de grondleggers
beschouwd worden.
Tijdens Aristoteles' leven werd ook bet belangrijkste wiskundige werk
geschreven. Euclides vane in zijn boek Elementen van circa 300 v. Chr.
samen, wat er aan meetkundige inzicbten verworven was. Oit boek bl:ef
tot in de negentiende eeuw bet toonaangevende standaardwerk en we6

vinden eriD vele stellingen die nog in bet vwo geleerd worden. Oit boge
niveau van de antieke Griekse wiskunde is vooral te danken aan Pythagoras
circa 550 n. Chr. en Plato circa 400 v. Chr., die evenals Euclides bet beoe
fenen van zuivere wiskunde (dat is wiskunde die Diet op een bepaalde
toepassing gericbt is) gestimuleerd bebben. En dit had wederom tot gevolg,
dat wiskunde toegepast werd in enkele naruurwetenscbappen: in de optica
(door Euclides en circa 150 n. Chr. door PtoJemeus) en in de IJSrronomie
(eveneens door Ptolemeus).
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3.2 ANTIEKE RELATIES TUSSEN WETENSCHAP EN TECHNIEK:

STELLINGEN.

De antieke relaties russen wetenschap en techniek zullen bier eerst in de
vorm van stellingen worden geformuleerd; deze stellingen worden in de
biema volgende paragrafen toegelicht. Er zijn drie groepen van stellingen.
Die van de eerste groep hebben betrekking op de invloed van de techniek
op het ontstaan van de wetenschappen. Die van de tweede gam in op de
relatie van de pas ontstane wetenschappen op de techniek en tenslone
hebben die van de derde betrekking op de vraag, of er in de antieke
oudheid reeds technieken bestonden die zonder wetenschap onmogelijk
ontworpen of ontwikkeld hadden kunnen worden.

3.2.1 Sullingen over de invloed van de uchniek op het onlSlaan van de
wetmschappen

Stelling 1: inJwudelijk /ubben de Griekse wetmschappm in:.dueTi ontkend aan
de uchniek.
Stelling 2: omdat de Griekse wetmschappm (doorgaans) naar een systemarische
eenheid zochun, plaatsun ze deze inzicJuen in een andere conuxt.
Als middel om deze systematische eenheid te bereiken zagen zij - en dit
geldt in het bijzonder voor Aristoteles en Euclides - het gebruik van de
axiomatisch-d£ductJe1Je methode. Deze methode bestaat daarin, dat men
zoekt naar een zo klein mogelijk aantal begrippen en algemme sullingen en
wel zodanig, dar daarvan zoveel mogelijk inzUJuen alu leiden zijn. Tegen
woordig weten we, dat de axiomatiscb-deductieve methode a1leen
betrekking heeft op de vorm van de kennis en niet op de inhoud; hoven
dien weten we tegenwoordig, dat ten aanzien van een vakgebied meer dan
een axiomatisch systeem mogelijk is (er zijn verschillende meetkundige
systemen, die axiomatisch-deductief gezien goed in elkaar zinen; hetzelfde
geldt voor de logica en de verzamelingenleer). De Grieken wisten dit a1les
nog niet en gdoofden, dat er een waar axiomatisch systeem zou moeten
bestaan. Ret gevolg hiervan was:

Stelling 3: sommige inzicJuen die aan de uchnici bekend waren lieun de Griekse
wetmschappers buiun beschouwing zodra zij vaststelden, dat die inzichten
niet pasten in het systeem waaraan zi; - toevallig - werkten. Enke!e van
die inzichv''1 zijn vele ccuwen (soms wei twee6ltwintig eeuwen) later
herontdek.!
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Een nadere toelichting op deze voorafgaande groep stellingen is in para
graaf 3.3 te vinden. Gam we nu over tot de relatie tussen antieke
wetenschap en techniek. dan moeten we onderscheidingen gaan
maken; vooral als we lenen op de houding tot de tecbniek moeten we vast
stellen, dat niet aUe Grieken op dezelfde manier wetenschap beoefenden. In
sommige centra (steden) hidden de wetenschappers de techniek voor
datgene, waar men zich in de wetenschap niet al te zeer door moest laten
leiden; elders daarentegen wisten de Grieken heel geed wetenschap en
techniek met elkaar te combineren.

3.2.2 SteLlingen over de relane van de pas ontslane wetenschappen op de
techniek

Stelling 4: in Alhene conuntreerde men zich in de Academies op de meesl
.fim,d4mentele problemen (her <grondslagenonderzoek') van de wetenschappen en
werd hel doel van de wetenschappen onafhankelijk of soms ook in srrijd mer dar
van de techniek omschreven.

Stelling 5: in Alexandrii daarentegen hielden de Grieken de welenschappelijke
kennis voor een syslemalische en overzichrelijke samenvalling van inzichcen die
voor de praknjk (techniek) van nUl kon zijn.
Plato, Euclides en Aristoteles zijn filosofen en wetenschappers waarop de
genoemde kenmerken voor de Atheense wetenschap bij uitstek van toepas
sing zijn; Archimedes en Ptolemeus zijn wetenschappers die bij uitstek
vertegenwoordigers zijn van de Alexandrijnse richting.
We hebben nu twee groepen stellingen gezien: die van de eerste groep
hadden betrekking op het ontstaan - als het ware - van de wetenscbap
vanuit de techniek, die van de tweede daarentegen op de houding van de
wetenschappers ten aanzien van de techniek; de nu volgende hebben
betrekking op de vraag, of de antieke wetenscbap onontbeerlijk geweest is
voor het bedenken of het perfectioneren van bepaalde technieken.

3.2.3 Sullingen O'Ver de vraag in lweverre de ancieke wetenschap
ononlbeerlijk geweesl is voor de tecr.nieken toentertijd

Stelling 6: we kunnen nut beweren, dal de Grieken (zelfs niel die van Alexan
drii) zander wetenschap onmogelijk hun hoge niveau aan praklische en
uchnische kennis bereikl hadden; misschien hadden bij hen bepaalde techni
sche ontwikkelingen zonder wetenschap wat langer geduurd; maar gezien
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vanuit de techniek was de wetenschap voor hen Diet ecbt onmisbaar.

Stelling 7: dar moge onder andere weI daaruir duidelijk zijn, dar de Romeinen
de Grit!ken ver ovt'TtToffen op vele uchnische gebieden (vervoersuchniek, bouw
uchniek, landmwkunde, miliraire uchniek), terWijl ze de Grieken
werenschappelijk niel evenaarden.
Tegenover deze derde groep stellingen zou men misscbien geneigd zijn de
volgende bedenkingen naar voren te brengen. Stet dat de Romeinen er Diet
geweest waren en zij niet Griekenland (inclusief Athene) en Egypte (inclu
sief Alexandrie) veroverd hadden; waren de Grieken dan Diet in staat
geweest een erg hoog niveau van wetenschap te ontwikke!en en we!
zodanig, dat zij tenslome - op hun manier - een modeme mechanica en
kernfysica (met de daarbij behorende technische toepassingen) ontwikkeld
hadden? Enerzijds is die vraag interessant, omdat het altijd wei prikkelend
is te weten, wat er gebeurd zou zijn, wanneer een bepaalde gebeurteDis niet
zou zijn voorgevaUen. Anderzijds blijft die vraag specuJ.arief. Geen enkele
historicus kan immers dat soort vragen beantwoorden. Historici weten niet
wat er gebeurd zou zijn, indien Napoleon Diet in 1821 op Helena gestorven
zou zijn; en zij weten niet wat er gebeurd zou zijn, indien Hitler Dooit
geleefd had. Oat is ook Diet het type van vragen waarmee we ODS hier
bezighouden. We richten ons bier slechts op de vraag naar het Diveau en de
manier waarop Grieken wetenschap beoefenden en vragen ons ai, in
hoeverre deze manier van wetenschap beoefenen onmisbaar is geweest voor
het Diveau van techniek dat zij bereikten. Deze problematiek is veel minder
speculatief - en dat za1 weI blijken uit de hierna volgende toelichtingen 
dan de vraag naar hetgeen er gebeurd zou zijn, indien andere gebeune
nissen voorafgegaan waren.

3.3 DE BETEKENIS VAN DE TECHNIEK VOOR DE ANTIEKE WETENSCHAP

£en gefundeerd inzicht in de bronnen van de Griekse wetenschappers (de
inzicbten van de technici) en in de manier waarop zij met deze bronnen zijn
omgegaan is pas in de twintigste eeuw verworven. Dit is te clanken aan
onderzoek (onder andere van de wiskundigen Van der Waerden en Neuge
bauer) dat eerder Diet mogelijk is geweest; voordilt.Q waren de Egyptische
en Mesopotamische geschriften Diet te ontcijferen~ Door dat onderzoek is
onder andere vast komen te staan, dat de stelling die door oaze handboeken
nog aan Pythagoras wordt toegeschreven feitelijk tientallen eeuwen
voordien bekend was in Mesopotamie en in zekere zin ook bewezen werd in
de geschriften van de bouwkundigen. Oat geldt ook voor de meetkundige
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stellingen van Thales en Milete. Door hetzelfde onderzoek is vast komen te
staan, dat Thales voor zijn voorspelling van de zonsverduistering van 585 v.
Chr. gebruik gemaakt moet hebben van de astronomische waarnemingen
van de Egyptenaren, die deze waarnemingen hebben samengevat in tabellen
om er de overstromingen van de Niji mee te voorspellen, om er een
betrouwbare kalender op te funderen en om de juiste tijdstippen voor het
zaaien en het oogsten vast te stellen. Ook is vast komen te staan, dat
Euclides een aantal stellingen niet heeft overgenomen, omdat deze onver
enigbaar waren met het door hem ontwikkeide systeem, dat tegenwoordig
'euclidische meetkunde' genoemd wordt. Zo was het bijvoorbeeld reeds
bekend, dat twee evenwijdige lijnen elkaar weI snijden op een boloppervlak
en dat daaruit dan ook voigt, dat de som van de hoeken van een driehoek
groter is dan 1800

• Omwille van zijn axiomarisch-deductieve methode en de
consisle7llie van zijn sysceem heeft Euclides blijkbaar inzichten buiten
beschouwing gelaten, alhoewel ze bekend waren aan de technici.

3.4 TECHNIEK EN ANTIEKE WETENSCHAP IN ATHENE EN ALEXANDRIE

De relatie tussen Griekse wetenschap en techniek vereist de genuanceerde
benadering zoals die in de stellingen 4 en 5 tot uitdrukking komt. De
Grieken woonden - zoals we zagen - in nederzettingen die verspreid waren
in landen rond het Middellandse-Zeegebied. Er waren dan ook verschil
iende plaatsen waar Griekse wetenschap beoefend werd en dat gebeurde
niet overa! op dezelfde manier. Aanvankelijk werd er in Milete (in het
huidige Turkije) een centrum gevormd. Later was het - onder andere
onder invloed van Pythagoras - Zuid-Italie (Krotona, Tarenta, Elea en
Syracuse) dat de aandacht trok van de geleerden. Maar alIe vooraf
genoemde plaatsen werden in belangrijkheid overtroffen door Athene, waar
in circa 425 v. Chr. Socrates doceerde en in circa 400 v. Chr. Plato zijn
Academie stichtte. De beroemdste studenten van deze academie zijn Aristo
teles en Euclides geweest. Aan de Atheense Academie hield men zich
intensief met grondslagenkwescUs bezig. Een van die kwesties is de moeiliik
heid die ontstaat bij de aanname dat een fysisch voorwerp zich van punt P
naar pI beweegt en zo een oneindige reeks punten van P naar pI doorloopt?

Een ander is het vraagstuk van de verhouding tussen afstanden. Op grond
van Pythagoras' stelling is de hypothenusa van een rechthoekige driehoek
gelijk aan a v' 2, als de lengte van de twee andere zijden gelijk is aan a.
Maar aangezien v' 2 niet een rationeel getal is, zag men daarin een moei-
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Aangezien de wortel uit twee niet gelijk is aan
een geheel getal bestaat er geen gemeenschappe
lijke maat voor de hypothenusa en de twee ove
rige zijden. Op grond hiervan vroeg men zich af
hoe meetkunde kan werken met grootten die fei
telijk niet afmeetbaar zijn?

lijkheid. lJe verhouding tussen de hypothenusa en de overige zijden is - zo
concludeerde men - nict precies tot uitdrukking te brengen. De gevolgen
claar weer van zijn, dat men in de wiskunde de begrippen verhouding en
gelijJwormigheid zoveel mogelijk probeerde te vermijden. Euclides geeft dan
ook een - in ooze ogen - omslachtig bewijs van de stelling van Pythagoras
door congruenties te bewijzen en over gelijkvormigheid spreekt hij pas
tegen het einde van zijn elementen. Bovendien zag men grote problemen
bij het toepassen van wiskunde op mechanische vraagstukken. Oat is een
van de redenen geweest, waarom Aristoteles in zijn bewegingsleer geen
wiskunde heeft toegepast, alhoewel hij een goed kenner van dit vakgebied
was.

De venegenwoordigers van de Atheense scholen wilden deze fundamentele
problemen vasthouden en zich erop concentreren om ze op te lossen.
Daarom n4IIlen ze een nogal afstandelijke houding ten aanzien van de 10

techniek aan. Over Euclides wordt veneld, dat hem eens naar het prakti
sche nut van een van zijn stellingen gevraagd is; daarop zou hij een slaaf
opdracht gegeven hebben aan de vraagsteller een munt te geven met de
opmerking 'die man is alleen op profijt uit'. Deze verhalen verduidelijken,
dat de Atheners met hun filosofische en wetenschappelijke inlet s~reefden

naar ceo ander-soortige kennis dan de technische. Oit is trouwens niet in
strijd met de eerste stelling: hun gefundeerde inzichten zijn aan een
praktisch-technische context ontleend.
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Een geheel ander klimaat van onderzoek beerste in Alexandrii (in Egypte).
Dit verschil is gedeeltelijk toe te schrijven aan maatsehappelijke en poli
tieke ontwikkelingen. In een korte tijd (352-323 v. Chr.) veroverde een
Grieks volk, de Macedoniers, onder leiding van Alexander de Grote zowel
Griekenland als ook Turkije, Perzie en Egypte, zodat er een groot rijk
ontstond. Alexander zette zicb in zowel voor de bevordering van de cultuur
als voor de integratie tussen de verschillende volkeren die in zijn rijk samen
waren gevoegd. Hij gaf het voorbeeld door in 325 v. Chr. een Perzische
prinses te huwen en stimuJeerde zijn generaals zulks ook te doen. Hij vatte
ook het plan op Alexandrie tot de boofdstad van zijn rijk te maken; daar
moest ook een cultureel centrum opgericht worden, dat geschikt zou zijn
voor bet werk van dichters, fiJosofen, filologen, astronomen, geografen,
wiskundigen en bouwkundigen. Deze plannen zijn inderdaad gerealiseerd,
zij het dan met enige vertraging. Alexander stierf in 323 v. Chr. en na een
periode van verwarring en constematie werd het rijk in drie delen verdeeld:
een Europees, een Aziatisch en een Egyptisch. In 290 v. Chr. werd het
bedoelde centrum ge:ticht en er werd veel geld beschikbaar gesteld voor
bet aantrekken van docenten. Met veel inspanning werden er ook boeken
gecopieerd, zodat de bibliothcek later cen 750000 boeken bevatte (waar
onder het persoonlijk bezit van Aristoteles).
Euclides werd - ondanks zijn afkeer van de techniek - uitgenodigd naar
Alexandrie te komen. Hij beeft er cen vrUcbtbare invloed uitgeoefend,
want spoedig daarna bereikte de trigonomecrie (driehoeksmeting) er een
boog niveau dank zij de werken van Heron, Hipparcbus, Menelaus enll

Aristarchus (die op een knappe manier de omtrek van de aarde wist te
berekenen). Prolemeus schreef er in circa 150 n. Chr. zijn Almagest; op
geometrisch astronomisch gebied bleef dit werk toonaangevend tot de
publikatie van Copernicus' Over de omwenulingen van de h.erMlse banen in
1543. Leest men de Almagesl, dan merkt men dat Ptolemeus weliswaar
bewondering koestert voor Aristoteles en zelfs diens indeling van de weten
schappen ovemeemt. Hij spreekt zich echter afkeurend uit over de
speculatieve benaderingswijze van de fysici (waartoc hij ook Aristoteles

12

rekent) en hij verwacht niet, dat de fysici weI eens een eensluidende
mening over hun onderwerpen zouden bereiken. Ptolemeus zelf wil zich
beperken tot een z:u.thematische beschrijving van de banen van hemel
lichamen, voorzover die met de waarnemingen stroken. Hij zoekt niet naar
de fysische verklaring van de bewegingen en ook filosofeert hij niet over het
ontstaan van het heelal. Dcze houding is kenmerkend voor de Alexandtijnse
school.
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ArcJumuks

£en soongelijke houding had voordien (circa 250 v. ehr.) reeds Archi
medes, de meest bekende student van de Akxandrijnse school, ingenomen.
Hij scbenkt minder aandacht aan de voorheen genoemde grondslagenpro
blemen van de wis- en natuuckunde eo past onbekommerd (in vergelijking
tot Aristoteles) wiskunde toe op natuuckundige en technisch weteoschappe
lijke vraagstukkeo. 10 zijo werk Hel evenwichz van vlakke figuren wordt de
hem toegeschreveo hejboomwet uiteengezet: bij eeo eveowicht is bet
produkt van afstand eo gewicht aan beide zijdeo gelijk. In Lichamen die in
een vioeistof drijven behandelt hij de naar hem geooemde hydrostatische wet
over de opwaanse kracht van in een vloeistof gedompelde vaste stoffen.
Aan Archimedes wordt ook net hier afgebeelde schroefrad toegeschreveo,
(zie figuur 1.3) waarmee men in Egypte tot 1971 nog water 'omhoog
draaide'.

FIGUUR 1.3

Het schrodnd van Archimedes

Archimedes was echter niet de enige die machines uitvond. In Alexandrie
werden constructies bedacbt waarmee - door water te verhitten - de
beelden van de goden en de deucen van de tempels bewogen. Men
beschikte zelfs over eeo door stoom voongedreven voertuig, dat jaarlijks
bij de religieuze optochten ronu ae stad reed. Twee van de vele constructies
zijn hier afgebeeld: de pomp van Kte:;ibios (een niet nader te identificeren
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persoon, omdat er in Alexandrie velen leefdeo met die naam) eo het aoor
de wiskundige Heron ontworpen orgel.

FIGUUR 1.5

Het orgel van Heron
FIGUUR 1.4

De pomp van Ktesibios

3.5 ANTIEKE ERVARINGSTECHNIEKEN VAN GRIEKEN EN ROMEINEN

In dit gedeelte probereo we tot een slotoordeel over de t~hnische rele
vantie van de Griekse wetenschap te komen, zoals deze in de twee
voomaamste centra beoefend is. De grondslagenproblemen van de
Atheense scholen hadden geen relevantie voor de t~hniek van die tijd; ze
zijn pas in de negentiende eeuw (meer dan 2200 jaar later) opgelost. Plato
en Aristoteles hebben onder de Romeinen, die toch zeer op t~hDiek

georienteerd zijn, geen vermeldenswaardige concurrenten gehad. De
Alexandrijnse wetenschap heeft weliswaar techniek bevorderd maar Diet
ontwikkelingen in gang gezet die zander wetenschap ondenkbaar geweest
waren. Ze is veeleer een sammvaning en een systematisering van de toch al
verworven inzichten. De trigonometrie sloot direct aan bij de geometrische
astronomie en landmeetkunde, die toen als praktisch-t~hniscbe weten
schappen opgevat werden. En wat de genoemde complexe t~hnische

instrumenten betreft: historisch onderzoek heeft aangetoond, dat deze
(zoals de pomp van Ktesibios en onderdelen ervan zoals de cylinder en de
zuiger) in die tijd ook in gebruik zijn geweest in landen (Amerika,
Engeland) waar men geen weet had van de Alexandrijnse beschaving.
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Wat weI onder de Romeinen navolging gevonden heefr, is de Griekse
bouwkunde. Enkele decennia v. ehr. sebreef Virruvius ziin De Architeclura,
dat beschouwd wordr als het eerste werk op het gebied van de crclaiteclUur
theone. Virruvius gebruikt zelf niet het woord theorie maar red.mering
('ratiocinatio·). Met dit tien delen omvanende werk wi! Virruvius
vermijden, dat de Griekse techniek van het onrwerpen van tempels en
gebouwen vedoren gaat. Uitvoerig gaat hij in op archirectonische en stede
bouwkundige problemen.

FIGUUR 1.6

Boogconsrructie: brug van Nimes

Alhoewel de Romeinen wetenschappelijk niet met de Grieken konden
concurreren overtroffen ze hen - zoals reeds in stelling 7 is geformuJeerd 
op vele technische gebied(;n. Oat geldt in het bijzonder voor de bauwkunde.
Van de Romeinen stamt bijvoorbeeld het consrructiebeginsei van de
boogbauw, zoals dit onder andere toegepast is bij de bouw van het hier
hoven getekende aquaduct van Nimes (gebouwd 19 v. Chr.). Het voordeel
van dit consrructieprincipe is, dat grotere ruimten met minder pijlen
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gebouwd kunnen worden. Dat het hier - in vergelijk met de Egyptische en
Griekse bouwkunde - om een echt technisch vemuftig inzicht gaat, blijkr
bij de analyse van de krachten die bij de boogconstrUctie een rol spelen: ze
'werken' zowel verticaal (de pijlen in de figuur 1.7a, b en c) als ook hori
zontaal (waardoor de pijlers in 1.7a uiteengedrukt worden).

a

FIGUUR 1.7

ConstrUctieproblemen betreffende
de boog

c

Vnu:hlbare
samenvaaing van
uclmische inzichun

De horizontale reacties kunnen opgevangen worden door rniddel van steun
beren (overeenkomstig 1.7b) of door rniddel van een trekstang (getekend in
1.7c).

Wat uit de voorafgaande historische beschouwingen in bet bijzonder duide
lijk blijkt, is het volgende: bij de besproken technieken (en
corresponderend daarmee: in de technische wetenscbappen die zicb heden
ten dage nog op deze technieken concentreren) speelt de eroaring - in
tegenstelling tot de fundamentele thearie - een overheersende rol.
Laten we de (overigens maatschappelijk zcer belangrijke) culrurele waarde
van de antieke wetenschap buiten bescbouwing, dan kunnen we conclu
deren, dat de antieke fundamentele wetenschap voor de techniek Diet meer
betekende dan cen zeer vrueJubare samenvauing van teclmische inzichten en
een vruchtbaar startpuot van waarWt gewerkt kon worden en wederom
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nieuwe technische inziehten verworven werden. Deze functie heeft de
ervarin~technische kennis nu nog. Bij de klassiek-technische kennis is de
rdatie russen wetenschap en rechniek anders. Maar dat is het onderwerp
van de volgende paragraaf.
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4 Klassieke technieken: wisselwerking tussen techniek cn wetcn
schap

4.1 DE KLASSIEKE RELATIES TUSSEN WETENSCHAP EN TECHNIEK

Evenals in het vorige hoofdstuk zullen bier eerst enkele stellingen geformu
leerd worden, die nadien hun toelichting vinden.

Stelling 1: kenmerp.enfi is het onderscheid tussen (a)fundamentele en (b) op rech
nische toepassing gerichre wetenscOOp en tenswue (c) her eigenlijke OOndwerk van
de technicus.
Dit onderscheid is al in de midde1eeuwen ten aanzien van een aantal weten
schappen (scheikunde, optica en wiskunde), zoals we zullen zien in
paragraaf 4.2, ontstaan. In de middeleeuwen oefenen deze wetenschappen
reeds een zekere invloed op elkaar uit; maar die wederzijdse invloed gaat in
de middeleeuwen Diet verder dan het stimuleren tot het analyseren of
bewerken van bepaalde onderwerpen. Die wederzijdse invloed groeit wt tot
een afhankelijkheid met betrekking tot bepaalde (hierna nag te noemen)
ontwikkelingen door het toenemende belang, dat in de zestiende en zeven
tiende ceuw aan de waarneming en proefondervindelijke benadering
gehecht wordt.

Stelling 2:vanaf de zesliende eeuw is er een stimulerende invloed van de weten
scoop op de rechniek uitgegaan. Voor de klassieke periode is her immers kenmer
kend, dat bij de discussies over fundamenteel-cheorerische problemen of
regenstellingen de beslissing primair ajhankelijk gemaakt wordt van obseroaries
(met ofzander experiment).
In paragraaf 4.3 zullen we zien, hoe voor een groot deel de wetenschappe
lijke belangstelling veroorzaakt heeft, dat de vinding van de verrekijker een
groot spin-off-effect gehad heeft. Onder het spin-off-effect van een wtvin
ding wordt hier verstaan; de mogelijkheid het gevonden technische beginsel
op vele (aanvankelijk Diet bedoelde) gebieden toe te passen.

Stelling 3: wetenscOOp en rechniek worden sterk van elkaar ajhanJulijk
met berrekking lOt de obseroatie omwille van de exacre •beschrijving'
Oat geJdt Illet aileen voor de landmeetkunde (uitgevoerd met wlsKundige
instrUmenten) maar ook voor de mechmica, optica en biologie. Enerzijds
worden de wiskundige beschrij'l:ingen cen leidraad voor de waarnemingen en
anderzijds worden deze beschrijvinKen athankelijk van de technische mage-
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lijkheden. In paragraaf 4.4 zullen we zien, dat deze opvattingen over
trI4lhem4tisch exacu beschrijoingen echt kenmerkend is geweest voor de klas·
sieke pcriode en voordien nooit geaccepteerd is. A1s technische wetenschap
heeft de klassieke mechanica daaraan ten dele haar ontstaan te clanken.

Stelling 4: oak in het experiment oefmen wetenschap en uchniek een intensieve
u.'ederzijdse invloed op elkaar uit.
Obseroeren (zonder het actieve ingrijpen in het proces) is passiever dan
experimenr.eren. Bij bet experimenteren bepaalt de onderzoeker zelf de
omstandigheden waarin bet waar te nemen object zicb zal bevinden;
daarom geniet bet experiment de voorkeur. Enerzijds bevorderen de experi
menten bet ontwerpen van nieuwe instrumenten en anderzijds kunnen bij
onverwachte resultaten gebeel nieuwe theoretische ideeen ontstaan.
Hierdoor wordt bet experiment bij uitstek bet gebied waar wetenschap en
techniek samengaan. In de paragrafen 4.5 en 4.6 zullen we nader ingaan op
de experimenteermethoden van Galilei en Guericke en daarbij vaststellen,
dat aan Galilei cen beeJ bijzondere betekenis van experiment (namelijk die
van gedachu-experiment) te danken is.
Tegenover de behoefte met experimemen kritiscb de eigenschappen van
objecten vast te leggen staat bet inzicht, dat er niet gemakkelijk - in de
strikte zin van bet woord - geexperimenteerd kan worden met sommige
voorwerpen (zoals de kosmiscbe en andere grote objecten, zoals rivieren en
zeeen).

Stelling 5: dit inzicht leidt tot modelvorming in de voJgende betekenis: een
situatie a, waarin de wel-manipuleerbare objecten X verkeren, wordt
bcscbouwd als een model voor een siruatie a', waarin niet-manipuleerbare
objecten X' kunnen verkeren.
De verbouding tussen model (bijvoorbeeJd een miniatuurscheepje in een
klein bassin) en werkelijkheid (schepen in de oceaan) wordt een beJangrijk
onderwerp voor wiskundige studies.

Stelling 6: in ugensulling tot de uchnieken die in paragraaf6 behandeld zuJkn
worden (de modern-theoretische) hebben de klassieke wetenschap en uchniek
primair betrekking op macrofysische objeclen.
Oat wi! niet zeggen, dat er in de klassieke periode in bet geheeJ niet gespe
culeerd is over de microfysische wereJd; die gedachtengangen werden
echtC't vaak gehouden voor wat ze toeD nog waren: speculaties.
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4.2 HET ONTSTAAN VAN HET ONDEllSCHEID TUSSEN (A)

FUNDAMENTEEL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, (B) OP

TECHNISCHE TOEPASSING GERICHT ONDERZOEK EN (C) HET

EIGENLIIKE HANDWERK IN DE SCHEIKUNDE, IN DE OPTICA EN IN

DE WISKUNDE

Keeds U1 de nuddeieeuwen oegmt men onaerscnelU Ie: mde!! tu:f:oc:u
fundamenueL-wetenSl;:happelijke en uchnisch-wetenschappelijke probicem
stellingen en ncemt men oak de relevantie van beide voor elkaar aan. In de
dertiende ceuw maken Albertus Magnus (gest. 1280), Thomas van Aquino
(gest. 1274) en Roger Bacon (gest. 1292) studies van de Griekse wetenschap
en filosofie om op deze wijze tot een goed gefundeerde theologie te komen.
Maar praktisch-technische belangstelling speelt daarbij tegelijkertijd ook
cen grote rol. Zowel AJberrus Magnus als ook Roger Bacon (niet te
verwarren met de drie eeuwen later levende Francis Bacon) schrijven een
aantal werken, waarin alchemistische vraagstukken worden behandeid.
De Gli:hemi8 is de voorloper van de modeme scheikunde en zij concen
treerde zich in de middeleeuwen op uitgesproken praktisch-technische
vraagstukken zoals de methoden voor het produceren van buskruit en
gaud. Reeds bij Bacon en bij Paracelsus treffen we het onderscheid aan
tussen theoretische en technische alchemie. De theoretische of speculatieve
alchemie concentreert zich op de beschrijving van de 'OUr elementen die
reeds door de Grieken als fundamenteel werden beschouwd en de drie
specifiek alchemistische: zwGveL, zout en kwik. De beschrijving bicef wat
intuitief; zo werd kwik gezien als het beginsel van de sme1tbaarheid, zwavel
als dat van de ontvlambaarheid en zout als dat van de onverbrandbaarheid.
De operatieve of technische alchemie beschreef de procedures voor het
vervaardigen van buskruit, voor het toepassen van alchemistische kennis bij
de geneeskunde en voor het produceren van gaud met behulp van goedko
pere materialen. Met betrekking tot het laatste is men in de middeleeuwen
niet succesvol geweest. Wei hadden de meeste alchemisten het vermoeden,
dat load en kwik de aangewezen grondstoffen moesten zijn, wat historisch
interessant is, omdat inderdaad gebleken is, dat de atoomgewichten dicht
bij elkaar liggen (load: 207, kwik: 200, goud: 197) en dat door beschieting
van de atomen met !ieeltjes de elementen (inclusief goud) in elkaar kunnen
veranderen. Deze procedure om goud te winnen is echter vee! te duur
gebleken.
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Ook op andere gebieden ontstond de tegenstelling russen fundamentele en
op praktijk en techniek ge6rienceerde belangstelling. Door de toenemende
handel groeide het belang van het verkeer en de scheepvaart, wat wederom
de behoefte deed toenemen aan mogelijkheden voar nauwkeurige geografi
sche plaatsbepalingen. Ptolemeus' Almagest werd dan oak ijverig
besrudeerd. Daarbij stootten sommigen - waaronder Roger Bacon - op een
moeilijkheid: Ptolemeus' beschrijvingen met behulp van cirkels waarvan de
middelpunten niet samenvielen waren moeilijk in overeenstemming te
brengen met Aristoteles' fysisehe verklaring met behulp van concentrische en
elkaar niet snijdende ether-sferen (bolvormen, waarop de banen van de
bewegende lichamen gedacht werden). Deze tegenstelling vormde een
fundamenteel probleem, waaraan veel aandacht besteed werd, alhoewel het
onduidelijk was, in hoeverre de oplossing van dat probleem relevant zou
zijn voor de praktische vraagstukken (geografische plaatsbepalingen,
betrouwbare kalender).

De verwachting dat de fundamentele analyses tot praktisch-relevante
inzichten zouden leiden werd weI gevoed door succes op andere gebieden,
zoals op dat van de opnea. De techniek van het vervaardigen van brillen en
het daarbij behorende slijpen van glazen werd in 1285 ontdekt. In 1303
verschijnt de eerste medische verhandeling, van de arts Bernhard van
Gordon, over de functie van de bril. In dezelfde tijd wordt de optiea
heroncdekt en worden de werken van Euclides en Ptolemeus vertaald en
bestudeerd. Daarin wordt onder meer de wet van de rerugkaatsing van liehl
bij vlakke spiegels behandeld. Terugkaatsing bij hoUe spiegels en lichtbre
king en -buiging riepen llOg vraagtekens op. Ook hieraan besteedde Roger
Bacon zeer veel aandacht. Hij ontwierp de eerste eamera obscura voor de
analyse van de buiging. En lichtbreking probeerde hij (zoals overigens zo
vele anderen) te begrijpen door de werking van een brandbol (een met
water gevulde glazen bol) te analyseren. Daarbij kwam Bacon tot het
inzicht, dat het zonnelicht (vanuit punt Z in figuur 1.8) divergeert voor de
bol, in evenwijdige lijnen loopt in de bol en dan convergeert in een pWlt Z'
achter de bol. Da.u'"!Dee werden de eerste Slappen gezet in de richting van
de vaststelling van het verschil russen convexe en coneave lenzen, die aan
verzienden respectievelijk aan bijzienden werden voorgeschreven. En dat
inzicht leidde uiteindelijk dan weer tot het ontwerp van de eerste verrekij
kers.

Niet alleen optiea maar oak zuivere wiskll1lde werd er in de dertiende en
veertiende eeuw beoefend door vertalingen en studies van Euclides'
Elementen. Hierdoor werden meetkundige analyses mogelijk van de kegel
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FIGUUll 1.8
Het brcken van licht in een bol
volgens Roger Bacon

lichtstralen die vanuit een voorwerp op de bolte van het oog valt (zie figuur
1.9). Men stelde vast dat de hoek van de kegel groter wordt Daarmate het
voorwerp het oog nadert. Daaruit voigt dat er een meetkundig exacte
rdatie bestaat russen de onderdelen van een object en het beeld ervan in
het oog.

flGUUll 1.9
Meetkunde en perspectief: de
grootte van hoek Q en die van ~ is
afbankelijk van de afstand tussen
object en oog.
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Hiervan uitgaande stelde de ltaliaanse architect Brunelleschi (gest. 1446)
vast, dat het perspectief(dat is het vaste punt van waaruit de waamemer
kijkt naar de onderdelen van cen te construeren object) met subjectief is en
geometrisch gefundcerd kan worden. Voor bet techniscbe tekenen was dit
cen niet onbelangrijke ontwikkeling, want de ontwerpers van de antieke
oudheid tekenden bijvoorbceld cen talel als cen rechthlY.:kig bJad met
daarbij behorende poten van geJijke lengte, omdat ze objecli.ef cen geJijke
lengte moesten bebben. Sinds de ontdekking van het pmpecti.ef tekenen de
ontwerpers van gebouwen voor-, zij- en bovenaanzicbten overcenkomstig
deze methodiek, die overigens later ook door de werktuigbouwers is over·
genomen.
Het enthousiasme over deze ontdekking Jeidde tot bet ontstaan van de per
spectivische schiJderkunst, die in ltalie door Jacopo de Barbari (gest. 1515)
en in Duitsland door Albrecht Diirer (gest. 1528) beoefend werd. Van de
laatste stann de in figuur 1.10 afgebeelde houtsnede, waarop cen tekenaar
zijn object vanuit een bepaald punt (toppuntje van de scandaard voor zijn
ogen) op zijn papier reproduccen en daarbij werkt met twee tralies.

FIGUUR 1.10

Perspectivisch tekenen volgens
DUrer

Nadien ontstaat dan weer de projectieve trUetkunde Waartoe onder andere
Blaise Pascal beJangrijke bijdragen hceft geleverd. Daarbij wordt de
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projectie opgevat als een bijzondere relatie tussen figuren. Terwijl bij
ge1ijkvormigheid weJ de afmetingen maar niet de verhoudingen veranderen,
ontstaat bij projectie een nieuwe vorm, waarbij evenwijdige lijnen kunnen
worden tot elkaar snijdende. Andere meetkundige eigenschappen (twee
lijnen die elkaar snijden of raken) blijven daarentegen ook in de projectie
behouden.

We zien dat in de middeleeuwen reeds - in overee05temming met de eerste
stelling, die ook voor de late middeleeuwen blijkt te gelden - onderscheid
gemaakt wordt tussen fundamentele analyse en op praktijk en techniek
georienteerde inzichten. Ook zien we dat er reeds een wisselwerking is:
optica en meetkunde leiden tot de methodiek van het perspectief (dat
opgevat kan worden als een relatie tussen een werkelijkheid en haar model)
en deze techniek leidt wederom tot 'zuiver' wiskundige analyses van de
daarbij voorkomende relaties. Maar observatie (als kritische 'Vaarneming
met behulp van instrumenten) krijgt pas in de zestiende en zeventiende
eeuw de functie van kritische instantie op grond waarvan over
fundamenteel-theoretische inzichten beslist kan worden.

4.3 THEORtE, OBSERVATIE, OBSERVATIETECHNIEK

Hoe kon - in tegenstelling tot de voorafgaande traditie - de waarneming zo
in belang toenemen? Voordien was het gewicht van de waarneming welis
waar niet geheel miskend, maar de (door de axiomatisch-deductieve
methode gewonnen) systematische eenheid gold toch weI als het belang·
rijkste methodologische criterium. Drie gebeurtenissen hebben deze
omwenteting - gewoonlijk 'de wetenschappelijJu revolUlie' genoemd 
bewerkstelligd. Luther publiceert in het jaar 1517 zijn'vijfennegentig stel
tingen en daarin trekt hij onder andere de autoriteit van de paus in twijfel.
In 1543 verschijnt Copernicus' werk over de omwentelingen van de hemel
lichamen. In navolging van Ptolemeus dacht Copernicus nog, dat de banen
van de hemellichamen nog te beschrijven zouden zijn met behulp van
(verschillende soorten) cirkels. Hij had evenwel ontdekt, dat het stelsel
cirkeJs eenvoudiger weed, indien aangenomen werd, dat niet de aarde maar
de zon bet centrum van 005 zonnestelse1 zou zijn.
Op zich staan deze twee gebeurtenissen los van elkaar en ook van de derde,
namelijk de aanvrage van octrooi door de Middelburgse brillenmaker Johan
LippnMy op zijn verrekijker in 1608. Een jaar later werden de gebeurtc
nissen met elkaar in verband gebracht door GaJilei' die het ontwerp voor de
kijker oamaakte en deze op de hemellichamen richtte. In 1610 maakte hij
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ziin ontdekkingen met dit instrument bekend in ziin Boodschap over de
Sterren: evenals de aarde heeft de maan bergen en dalen; de Melkweg
bestaat uit een grote hoeveelheid sterren en de pJaneet Jupiter heeft vier
manen. Daaruit trok hii de conclusie dat de aarde met het emge middel
punt behoefde te ziin voor kosmische bewegingen. Door deze drie
gebeurtenissen ontstond er een siruatie waarin stelling 2 van toepassing
wordt: over (met elkaar in strijd zijnde) theorieen wordt beslist op grond
van kritische waarnemingen. Om in te kunnen zien, hoe ingrijpend deze
ontwikkeling geweest is, voigt hier cen korte historische toelichting.

In de middeleeuwen heerste de (aan de Atheense school ontleende) filosofie,
dat alIe wetenschappeliike inzichten een eenheid moesten vormen. Daarbij
werd ook de theologie tot de wetenschappen gerekend. Aangezien echter
niet elk individu alie wetenschappen kOD overzien, moest hij zich wei op
autoriteiten beroepen. Middeleeuwse geschriften staan dan ook vol met
meningen van invloedrijke personen en die meningen werden tegen elkaar
afgewogen om op cen zo scherpzinnig mogelijke wijze tot een eigen stand
puntbepaling te komen. Sinds de daad van Luther werd de theologie echter
verdeeld en brokkelde het respect voor de autoriteit af.

Het ideaal van de cenheid der wetenschappen werd weliswaar met opge
geven (ook Newton streefde nog naar de eenheid van fysica en theologie),
maar toch wei bemoeilijkt. En Copernicus voegde nog een moeilijkheid toe
aan die welke - zoals we zagen - reeds in de middeleeuwen ten aanzien van
de Ptolemeische en de Aristotelische systemen ontdekt waren. Was immers
de aarde een planeet, zoals Copernicus stelde, dan was ook de Aristoteli
scbe onderscheiding tussen aardse fysica (materie en vorm en de vier aardse
dementen) en hemelse fysica (ether) met aIleen overbodig, maar zeJis ook
absurd. Het werd - aanvankelijk slechts in kleine kringen - duidelijk, dat
de beslissing over de steiseis met meer op grond van autoriteiten en op
grand van de cenheidsfilosofie, maar op grond van waarnemingen genomen
moesten worden. Tot die kringen behoorde de Deen Tycho Brahe (gest.
1601), die gedurende zijn gehele leven bijna mets anders gedaan heeft dan
posities van hemellichamen vaststellen. Door de twijfel aan de voordien
geaccepteerde systemen en door zijn streven naar een 'zo objectief moge
lijke' beslissing kwam Brahe tot ontdekkingen van verschijnselen die
voordien met (althans niet in Europa; in China gebeurde dat vijfhonderd
jaar ecrder) waargenomen waren. Hij ontdekte namelijk dat sterren
verschenen en weer verdwenen, wat noch met Ptolemeus' noch met Coper-
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mcus' aanname van cirkeJbewegingen strookte. Ook loban Kepler (gest.
1630) behoorde tot die kringen; gedurende vele jaren zocht hij naar de
juiste wiskundige interpretatie voor de door Brahe verzamelde gegevens en
kwam zo tOt zijn drie mathematische wetten over de afstanden van de "
planeten tOt de zon, over de snelheid van hun bewegingen en over de ellip
tische vonn van de beweging. En tenslotte behoorde ook Galilei tot die
kringen, waanegen aanvankelijk veel weerstand bestond; deze Dam af,
doordat later de kritische waamemiDgen tot ceo indrukwekkende groei van
kennis lcidden.

Voor het resterende gedeelte van de tweede stelling (ontwikkeling Van de
observatietechnieken en de spin-<lff daarvan) mocten we de aandacht
vestigen op de ontdekking van de verrekijker van Lipperhey en het gebruik
ervan door Galile1. De verrekijker is een uitvinding geweest die berusne op
de technische inzichten van de brillenmakers en glasslijpers. Vooral de.
werking van concave en convexe lenzen was algemeen bekend, wat wel
bliikt uit de omstandigheid, dat Galilei het bestaan van een verrekijker
aIleen van horen zeggen had en na cen nacht nadenken in staat was het
ontwerp (dat op een combinatie van ceo concave en een convexe lens
berustte) te vinden en zeUs te verbcteren. In dezelfde tijd werd de micro
scoop oDldekt en werd het biologisch belang ervan (het vaststellen van
ziekteverschijnselen door onderzock van de bactericen) in het begin van de
zeventiende eeuw vastgesteld.
Dc praktische betekenis van de tele- en microscopie stond van meet af aan
vast. De Staten-Generaal, bij wie Lipperhey ziin verzoek om octrooi
indiende, zagen het belang van bet instrument voor de scheepvaan. Galilei
ovenuigde de stadsregering van Venetie van het strategische nut. De
microscoop werd ontworpen voor het vaststellen van de kwaliteit van zijde;
men kon ermee de draden tellen.
5inds Galilei's voomoemde bericht in ziin Boodschap O'lJer de Sterren - dat
veel indruk maakte - stond de relevantie van de telescopic 700r de astro
nomie vast. Het overtuigende bewiis van het belang van de microscopie
voor de wetenschap (vooral de biologic) leverde Anumie van Leeuwenhoek
(gest. 1723) met zijn opzienbarende ontdekkingen: de blocdsomloop in de
haarvaten, de ongcslachtelijke voortplanting van bladluizcn, de bacterien,
de spermatozoiden, enzovoorts.
Eveneens tot het spin-<ltT-effect van de verrekijker zijn te rekc:nen de .ete
verbeteringen die de zogenaamde machematische insrrunwnun ondergingen.
Dezc speelden een belangrijke rol zowd in de zeevaan, de landmeetkunde
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en in de geografie. Tot die mathematische instrumenten behoorde de
proporrioMalpasser, waarvan op figuur 1.11 afbeeldingen te zien ziin.

FIGUUR 1.11

Proportionaalpassers

Ook de functie ervan wordt aanschouwelijk voorgesteld: hij dient voor het
opmeten van de breedte van rivieren of van afstanden tussen schepen
onderling. De proportionaalpasser ondervond een aanmerkelijke verbete
ring door verrekijkers te bevestigen langs de latten van deze passer.
Hierdoor konden de voor de meting belangrijke punten (in figuur 1.11:
punt B) met een veel hogere nauwkeurigheid bepaaJd en de afstanden beter
gemcten worden.

In hoeverre heeft de fundamenteel-theoretiscbe optiea (waarmee - zoals
gczien - Roger Bacon zicb heeft bcziggehouden) bijgedragen tot die
ontdekkingen en verbeteringen? Erg duidelijk lean die vraag niet beant
woord worden. Maar weI staat vast, dat vanaf de tijd van de tcle- en
microscopische ontdekkingen de optiea zich op een vorm van
tcchnisch-wetenschappelijk onderzoek heeft gericbt. Dat wi! zeggen dat
naar wetten en theorieen werd gezocht omwille van de oprimalismllg vall de
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ins~. Kepler, Newton, Huygens (gest. 1695), Euler (gest. 1783) en
Gauss (gest. 1855) zijn theoretici geweest die tevens ontwerpen en zelfs ook
constructies bedacht hebben, opdat geringere beeldvervormingen zouden
ontstaan door de breking of buiging van het licht in de lenzen van de
kijkers. Daarop richtte zich ook bet theoretische onderzoek: Kepler (in
1611), Snellius (in 1620) en Descartes (in 1637) kwamen ona.fhankeli;k van
elkaar tot het formuleren van de welten 'Ooor de breking van Zicht. Tevens
werden er nieuwe verschijnselen ontdekt die vroegen om cen theoretische
verkJaring: het ontstaan van verschillende kleuren bij dunne plaatjes
(schubben van cen vis) door Hooke in 1665 en de dubbelbreking in
kristallen door Bartholonius in 1668.

Newtons prisma-experiment van 1672 is zowel van
fundamentee1-theoretische als ook van praktisch-techni.sche betekenis
geweest. Wit licht bleek samengesteld te zijn uit verschillende kleuren en
bierdoor bleek de antieke opvatting (van Aristoteles), dat kleuren door cen
vermenging van licht en duisternis ontstaan, onjuist te zijn. Maar tegelij
kertijd ook werd bierdoor de vrees gefundeerd, dat de kleurranden in de
leozen (die ontstaan door de verschillende brekingshoeken van bijvoorbeeld
rood en blauw) onvermijdelijk waren. Hierdoor Dam de belangstelling voor
bet ontwerpen en construeren van spiegeZtelescopen toe bij de volgelingen
van Newton. Andere technici blijven ecbter toch met lenzen experimen
teren en ontdekten, dat bet euvel van de verschillende boeken vr..a breking
van rood en blauw licht ook vermeden kon worden door verschillende
lenzen te combineren, zoos dat in figuur 1.12 staat afgebeeld.

rood
blauw

FIGUUR 1.12
Breking bij combinatie van een concave

lens met een convexe
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Conclusic:

Dit verduidelijkt in bet bijzonder, hoe technische wetenschap 'werkt'.
Verschillende technische oplossingen zijn mogelijk voor het vermijden of
beinvloeden van processen, waarvan de theoretische verklaring bekend is.
Technische wecenschap leidr tot vele qplossingen die mogelijk zijn.
Maar in de kJassieke periode ontstonden er nieuwe fundamentele tegenstel
tingen. In het bijzonder bleef de transmissie van licbt een fysisch
omstreden onderwerp. In zijn verbandetingen over de aard van bet licbt
(1690) zene Huygens uiteen, dat bet licht zich wei evenals bet geluid als
een soort goljbeweging moest uitbreiden vanuit de lichtbron. Om zijn optica
in overeenstemming te brengen met zijn mechanica koos Newton in zijn
optica van 1704 daarentegen voor een corpusculaire verklaring van de trans
missie van licbt. Door de populariteit van Newtons mecbanica werd ook
diens corpusculaire verklaring van bet licht door de meeste fysici tot de
negentiende eeuw geprefereerd baven die van Huygens. Het is interessant
dat deze Huygens-Newton-tegenstelling ten aanzien van een fundamenteel
probleem de optica als technische wetenschap in die periode niet beInvloed
beeft. Euler bijvoorbeeld was in tegenstelling tot de overheersende mening
een volgeting van Huygens, maar zijn ontwerpmethoden weken niet wezen
lijk af van de wegen waarlangs er in het algemeen naar oplossingen gezocht
werd. Door empiriscbe en technische ontwikkelingen van de negentiende
eeuw stoone men dan weer op verschijnselen die gemakkelijker met de
golftheorie te verklaren waren. Hiertoe behoren de ontdekking van inlerfe
renrie bij bet samentreffen van twee lichtstralen in 1802 door Young en de
opkomst van de spectroscopie en fotografie. Hieruit blijkt, dat er eigenlijk
pas goed cen beslissing over reeds lang bekende theoretische tegenstellingen
genomen wordt zodra empirisch technische ontdekkingen daartoe aanlei
ding geven.
Wat uit de besproken ontwikkelingen in bet bijzonder blijkt is bet
volgende: fundamenteel-theoretiscbe tegenstellingen en problemen blijven
onbesliste vraagstukken zoiang zij niet in verband gebracht kunnen worden
met observatie- of experimenteertechnieken. De uitgestelde beslissing over
die vraagstukken schaadt ecbter niet bet op technische toepassing gericbce
onderzoek.
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4.4 DE KLASSIEKE VISIE OP HET GEBRUIK VAN WISKUNDE IN DE

NATUURWETENSCHAPPEN

De omwenteling die niee zeiden 'de weeenschappelijke revolutie' genoemd
wordt heeft ook een geheel nieuwe opvaeting over het gebruik van
wiskunde in de naruur- en technische wetenschappen eeweeggebracht. Hee
is een belangrijke ontwikkeling, want daaraan is - gedeeitelijk althans - het
ontstaan van de klassieke mechanica toe te schrijven. Deze vonnt nog
steeds cen Van de belangrijkste theoretische uitgangspunten voor de techni
sche wetenschapper.
Omdat de verandering van opvattingen allang geleden is, kunnen we ons
er niet zo gemakkelijk cen goede voorstelling van maken. Daarom zullen
hier eent de centrale begrippen verduidelijkt worden mee een
diche-bii-huis-liggend voorbecld. Hee is van bclllDg voor ugen te houden,
wat men in de antick weeenschappclijkc pcriodc onder'hYPOllutisclu
b,schrijvint en '}Ysisclu verkwring' vc:rstond.
Nemen we aan dae een seok in een grooe met water gevuld aquarium
gehouden en daarin langzaam heen en weer bewogen wardt. Op dertig
meter afstand zit een vrouw achter een bureau; zij heeft schrijfmateriaal,
passer, lineaaI, trigonometrische instrumenten en een verrekijker tot hoar
beschikking. Zij houdt het bewegen van de stok voor een belangrijk
verschijnsel. Zoals we weten, 'ziee' zij, dat de stok 'gebroken' is; en het valt
haar op dat de hoek die de schijnbaar gebroken stok maakt, veranderlijk is
en varieert. De hoek wordt groter wanneer de stok de voorste wand van bet
aquarium naden. Met haar instrumenten probeen zij de veranderingen van
die hoek wiskundig in kaan te brengen. Deze eoepasssing van wiskunde
noemde men in de middeleeuwen - en ook nog ten tijde van Copernicus en
Galilei - hel Jrypothetische gebruik van wiskunde. Hee hypothetische bestaat
voomamelijk daarin, dat de vrouw achter het bureau een aantal vraag
stUkken buiten beschouwing laat. Zij vraagt zich niet af, waarom die hoek
veranderlijk is; zij vraagt ook niet, waardoor de stok bewogen wordt. Zij
denkt ook niet na over het materiaal waaruit de slok bestaal en ook niet
over de aard van de vloeislof waarmee het aquarium gevuld is. Zij zegt: al
die vragen hebben betrekking op de fysisCM verklaring van hetgeen ik hier
zie; en aangezien ik die kwesties vooe veel te moeilijk houd, beperk ik mij
tot het beschrijven van helgeen ik zie. Deze tegenstelling treffen we tegen
woordig nog weI aan bij maatschappijwetenschappclijke vraagstukken. Zo
kan men mathematisch de Ilroei vlln de werkeloo:iheid en de afname van
inJwmatcn CXllct bClchrijvcn. Dill il nu~ U11UU cco rcllllief eeovuudi¥c
bezigheid in vergelijking met de opgave die venchijnselen economisch te
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verklaren.

In de antieke periode en in de midddceuwen speelde de legcnstelling ook
<en beJangriike rol in de natuur- en technis<:he wetenschappen. Zoals we
gczicn hebben werden wiskundige me<hoden reeds ten tijde van de middd
eeuwcn (vanaf de elfde eeuw) zcer intensief gebruikt (weliswaar nog niet in
de mechaniea, maar dan toch wei) in de landmcetkunde, de gc:ografie, de
optiea en de astronomie. Aan de wiskundige representatics die nit die disci
plines resultcerden werd slechts cen hypolMtisCM waarde (zoals men d:1t
toen noemde) toegekend. Meer waarde hechne men aan de universiteiten
a2JI de eigenliike naruurkundige verklaring. Deze werd overgeiaten aan de
fysieus-filosoof, die daarbij vooral nitging van de cenheid van de welen
schappen (waarover we reeds in paragraaf 4.3 gesproken hebben).
Uiteraard kwam hel dan wei eens voor, dal de verklaring van de
fysieus-filosoof niel strookle met de hypo<hetische bescbriivingen van
bijvoorbceld de astronoom. Voor de middelceuwers vormde inderdaad de
l<genstelling cussen Ari>loleles' fysische verklaring van de beweging van de
hemellichamen en Ptolemeus' bescbrijving van hun banen mel bcbulp van
cirkds een ernstig problcem. Maar zelfs Roger Bacon (die loch een van de
meesl kritische denkers van de middeleeuwen was en da.arvoor vde jarcn
heeft moeten boeten) waagde hel niel Aristotelcs' autorileil ten aanzien van
deze kwestie in twijfelle trekken en speak rich l<gen de 'waarheid' van de
ma<hematische astronomie nit. Door de (bier reeds behanddde) groeiende
waardering van de obserVatie werd ook de opvalting over de wiskundige
bcschrijving veranderd. Copernicus en Kepler hidden hun cirkds of
ellipsen en de daarbii behor<nde mcetkundige verhoudingen voor de enig
juisle ma<hematische S!rUCtuur van de werkeliikheid en niel s1echts ceo
hypo<hetische bescbrijving ervan.

Her yoomaamste docl van aJ het ond.crz:ock van de gegc:ycn werlteliikheid zou moetcn ziin bet
ontdckJc.cn van de: ratiooelc arde en hannonie die daarin door God. z,ija ae!qd cn die H.lj aan
ODS beeft gcopcnbaard in de [aaJ van de wiskundc.

Mel deze opvatting van Kepler strookte de volgende opmerking van
Galilei:

~ dit grate bodt - ik bedod bier bet univcnum - l.igt de filosofic aJtiid VOOr hct briipeo; bet
l.S etbtCf alicen dan te bc-grij~n, indien 'Ne de u.aJ en de Icnus waarin hel gescbrev<tn is,
ken.nCD. Het is namdijk gescb.ttvcD in de u.a1 van de wiskunde m zjin Ic:rten zijn drichocken
cirke.LI CD andere mcetXundigc 6gurea; loo.dcr kennis hicrvao it bet lie menJ nict mogclijk o~
oak maar Ho woord ervan te bqrijptlJ.
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Ccnclusie

GoJiUo Galilei

Ongeveer anderhalve eeuw later schreef Newton kort en bondig:

Hypotheses vcr:ziD ik nict.

Hiertnee bracht Newton de precies omgekeerde waardering van de wiskun
dige beschrijving tot uitdrukking; voor de middeleeuwse filosoof was deze
beschrijving slechts van hypathetische waarde. Newton daarenregen was
gaarne bereid toe te geven dat hij Riet gekomen is tot ceo (hem) bevredi
gende filosofische verklaring van de zwaarukracm. Hij weigerde echter te
accepteren, dat er iets onjuist was aan zijn mathematische beschrijvingen
van de zwaartekrachtprocessen.
Voordat we nu komen tot de slotconclusie van deze paragraaf meet er nog
een opmerking gernaakt worden. Het woord 'beschrijving' werd hier
verschillende keren russen aanhalingstekens geplaatst; de reden daarvoor is
dat onder 'mathematisch exacte beschrijving' wei eens verswn wordt: een
hele precieze weergave van de 'naakte' feiten in die zin, dat daarbij geen
enkek theoretische vooronderstelling gernaakt zou worden. De antieke
mathematische asuonomen (als Prolemeus) sueefden dat ideaal 03. Het is
eebter heel erg meeilijk te bereiken. lodra men immers bij de beschrijving
ervan uitgaat, dat bijvoorbeeld het licht van de zon naar waamemer een
reebte (of een kro=e) lijn doorloopt... maakt men reeds ceo theoretische
aannamc.
Kort samengevat kunnen we concluderen: in de klassieke periode wordt er
ceo vee! grOlere eenheid geposruleerd russen mathematisch exacte 'beschrij
ving' (die te danken is aan observatie- en experimenteertechnieken en aan
enkele vooronderstellingen) en de ter discussie swnde wetenschappelijke
theorie, terwijl voordien (in de antieke periode) meer waarde gehecht werd
aan de theorie aJs onderdeel van de eenheid van wetenschappelijke
inzichten.

4.~ HET ONTSTAAN VAN DE KLASSIEKE MECHANICA: GALILEO

GALILE1'S METHODE VAN DE GEDACHTE-EXPERtMENTEN

De kJassieke mechanica heeft haar ontstaan te danken aan de nieuwe
functie die aan het gebruik van wiskunde werd toegeschreven en aan de
methodiek van de (gedachte-)experimenten. Daannee verlaten we de
thematiek van de derde stelling (van paragraaf 4.1) en gaan we over tot die
van de vierde. Met zijn belaogwekkende gedachte-experimenten is Galiko
GaliJel de grondlegger van de klassieke mechanica geworden, die ontstaan
is als de leer over de mechanische werkingen zowe! van machines als ook
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van processen die voorkomen in de nacuur. Galilet ging daarbij mcestal uit
van de wetten, die door Archimedes op het gebied van de statica ontdekt
waren. Op deze manier ontdekte Galilei reeds de werkingen van het
slingeruurwerk (zie figuur 1.13) en kwam hij al tot een ontwerp van een
derge1ijk uurwerk, voordat het ooit geconstrUeerd was. Afziende van de
wrijvingen van het metaal bij het ophangpunt van de slinger en ook
afziende van de weerstand van de Lucht - en dat is nu juist kenmerkend
voor de methodiek van het gedachu-experiment - stelde Galilci vast, dat de
slinger een constante slingertijd meet hebben die UilSluiumd afhankelijk is
van de lengte van de slinger. Een ander gedachte-experiment van GalileI is
dat van de vallende steen in het luchtledige.

FlGUUR 1.13

Slingeruurwerk naar Galilei's
ontwerp

Voor de analyse van mechanische werkingen in machines (zoals bijv. in de
hijskraan, die hieronder staat afgebeeld) ging Galilei uit van de 1ufboqmwet
van Archimedes, die zegt dat hij evenwicht de produkten van gewicht en
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Zoiets heen u vast
meegema.akt bij een
wip in een speeltuin.

afstand gelijk zijn aan elkaar. Voor het berekenen van de kracht die nodig
is om een gewicht A met een snelheid SA omhoog te hijsen (zie figuur 1.14)
vergelijkt Galilei de werking van de hijskraan met die van een hefboom en
ziet hi; af van de 'storende' factoren, die de vergeli;king onmogelijk zouden
maken. Daaronder valt bijvoorbeeid de wrijving van de kabe1 bij de katrol,
de wee:-stand die door de katrol zeli wordt geboden, enzovoons. Op die
manier ootstaat eeo geldealiseerde situatie, waarbij hefbocm en hijskraan
wat betreft hun werking identiek worden (zie figuren 1.15 cn 1.16). Om nu
de afstand at - a2 af te leggen meet het (tegcn)Kewicht B de afstand b2 -

b l afl.eggen in dezelfde tijd. Op grand hiervan lean men stellen, dat

A . Q2 - a1:::: B· b., - b
~ 1

en dat dan ook

A

FlGUUR 1.14

Het gc:wicht A wordt met een
snc.lheid SA omhooggehe~
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FIGUUR. us
Archimedes' hefboomwet: A . a =
B·b

a, L_r---::::::'f(-------(

FIGUUR. 1.16
A . (a2 - al ) = B . (b2 - b l )

Op deze manier slaagde Galilei erin om krachten kwantitatief tot uitdruk
king te brengen en verrichtte hij ten aanzien van de mechanica
baanbrekend onderzoek. In Newtons mechanica immers zal Diet meer het
begrip beweging cen centrale rol spelen - zoals dat het geval was in de
Aristotelische fysica -, maar het begrip kracht. Bovendien zullen Galilei's
analyses uiteindelijk ook bet begrip 'paardekracbt' funderen. Daaronder
verstaat men: de eenheid van vermogen die nodig is om 75 kg in ten
seconde over cen meter op te heffen. Later zal hiermee het vermogen van
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een stoommachine tot uitdrukking gebracht worden.
In zijn werk Gesprekken en wisktmdige bewijzen 1Mt berrekking rot Z'WU nieuwe
disciplines betreffende de 1Mchanica en de valwetten analyseert Galliei ook de
siruaties (zoos van hijsblokken, daken en vloerdelen), waarbij de afsrand
tussen een van de gewichten tot het punt waarop de hcfboom rust gclijk te
stellen is am de afsrand nul.

cB

:::........JLA..:....- ~ 0

FIGUUa 1.17a

Gewicht aan een balk (GalileJ's
tekening)

FIGUUR 1.17b

Eerste schematische weergave van
figuur 1.17

Hoe liggen dan de krachtenverhoudingen? Het een en ander wordt verdui
delijkt door figuur 1.17a tim d. Figuur 1.17a is direct overgenomen uit het
werk van Galliei. Figuur 1.17b is wat overzichtelijker, en 1.17c geeft sche
matisch weer, welke grootheden volgens Galilei een rol spelen. Figuur
1.17d verduidelijkt de werking van krachren die door Galliei over her hooed
werden gezien. GalliC! ging ervan uie, dat de balk bij overbelasting zal .
moeeen breken bij het pUn[ B.

Hoe groot moet de tegenkracht k zijn om het breken van de balk bij B te
vermijden? Om deze kracht met behulp van de hefboomwet te berekenen
moet Gallie! van een aannams uiegaan. Hij moet een denkbecldig steunpunr
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A

K

CB'-- --,

FIGUUIl 1.17c

Tweede schematische weergave van
figuur 17

E

o

EL--__....I

FIGUUIl 1.17d

Krachten die Galilei over het hoofd
zag:

AD zijn trckkrachtcu; Be ziin drukkrachten.

aannemen dat afwijkt van B. Was immers bet steunpunt gelijk aan B, dan
zou de afstand gelijk zijn aan nul en dan zou bet tegengewicht k gelijk
moeten zijn aan oneindig, wat niet realiseerbaar is. Galilei kiest voor bet
midden van de lijn AB en komt zo tot de vergelijking

bieruit voIgt dat

k . lAB = E . Be
2

k = (2 . E . BC)/AB

(1.1)

(1.2)

Het charmante van deze formule is, dat de draagkracht vr.n de balk afhan
kelijk is van de dikte en de Iengte ervan, wat empirisch ook weI zo scbijnt
te zijn.
Figuur 1.17d verduidelijkt echter cen van de factoren die Galliei bij de
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geidealiseerde siruatie van zijn gedachte-experiment over het hoofd heeft
gezien. Indien de balk doorbuigt, .ontstaan er spanningen, waardoor bet Diet
meer waarschijnlijk is, dat de balk bij B za1 breken maar bij B'. Dit voor
beeld verduideliikt de beperkte waarde van berekeningen en oncdekkingen
bij gedacbte-experimenten: belangriike factoren worden $Oms over het
boofd gezien.

4.6 HET ONTSTAAN VAN DE KLASSIEKE MECHANICA: OTTO VON

GUERICKE'S PROEFONDERVINDELIJ KE BENADERINGSWIJZE

Veel invloed beeft Gallie! uitgeoefend op Otto von Guericke (gest. 1686),
de burgemeester van Maagdenburg, die in de strikte zin van de stellingen
vier en viif modellen vormde van de te onderzoeken realiteit en die ook zelf
experimenten deed (en niet alleen maar gedachte-experimenten, zoals
Galilei). Zijn experimenten hebben een baanbrekende betekenis gehad voor
de naruur- en scheikunde van de gassen en voor de ontwikkeling van de
elektriciteitsleer. Interessant is dat ook Von Guericke bij zijn experimenten
is uitgegaan van een theoretiscbe problematiek die door de Copernicaanse
omwenteling is ingegeven.
In zijn boek Nieuwe experimenlen van Maagdenburg betreffeTIiU de lege ruimu
(1672) schrijft Guericke:

Nadal ik lanic tijd over dil alles had nagedachl en mij tevens intensief met de constructie van
hel hccW bcziggehouden had, ... werd ill vooral gefascincerd door de onmctelijk uitgesrrekte
ruimtc... Is deze cen of andere vuurachtige hemelstof, die - zoals de Aristotelici bcweren _ als
ecn vaste stof op te vanen is of - zoals Copernicus en Tycho Brahe geloven - als ecn vlocistof?
Of is bet cen doorzichtige vijfde essentie? Of is het ... cen lege ruimte, waarin geen enkele stof
aanwezig is?

De .aanname van een lege ruimte ('vacuum' genoemd) stamde van Gallie!.
De aangewezen weg om over onenigheid te beslissen is voor Guericke bet
experiment. In het voorwoord van hetzelfde werk schrijft hij:

Omdat de gclcerden elkaan meningcn over de aard van de lege ruimte aJ zo lang bcstrijden...
is bij mij het vurigc verlangen opgekomcn... om ecn experiment te docn, dat daarop betrek
kina hceft.

Guericke spreekt hier over de experimenten met de (Wee Maagdenburger
halve bollen, zoals deze in figuur 1.18 te zien ziin. De uit de (Wee halve
bollen samengestelde bol vulde Guericke eerst met water en daarna liet hii
dit water eruit pompen.
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FIGUUR 1.18

Maagdenburger halve bollen met
luchtpomp

Later perfectioneerde hij de lfU:htpomp zodanig, dat direct de lucht uit de
bol gezogen kon worden. De burgemeester vermaakte de Maagdenburgse
bevolking door te laten zien, dat de halve bollen niet door vele paarden
gescheiden konden worden, terwijl een kind daartoe weI in staat was (zodra
de luchtkraan opengedraaid was).
Door op de geschetste wijze een luchtledige mimte te scheppen kon
Guericke echter met - zoals hij gehoopt had - definitief een einde maken
aan de discussie over de vraag of het heelal nu weI of niet met een swf
gevuld is. In 1704 postuleerde Newton opnieuw het besraan van de ether
omwille van de transmissie van licht. Uit de experimenten bleek echter weI
duidelijk de betekenis van het verschijnsel 'luchtdruk'. Hiermee sloot hii
aan bij het onderzoek van Torricelli (de 'leerling' van Galilci, gest. 1647) en
dat van Pascal (gest. 1662) en Boyle (gest. 1691). Vanwege de moeilijkheid
bij het pompen van grondwater uit een zeer grate diepte was Torricelli
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reeds op het idee gekomen dat de aarde omgeven zou zijn door ten atmos
feee met een bepaalde druk. Het bestaan van deze druk was nu door
Guericke aangetoond. Pascal kwam hierdoor op de gcdachte, de druk in de
bergen te laten meten; en wat hij vermoed had werd bevestigd: de druk
wordt geringer naarmate de afstand tot de aarde toeneemt. Deze waar
nemingen en experimenten leidden tot de constructie en de perfectionering
van de barometer en tegelijkertijd werd het verband tussen druk en
volume, zoals dat in de wet van Boyle tot uitdrukking komt, geformuleerd
(zie figuur 1.19). Hierbij blijken het instrument om het verschijnseJ te
kunnen meten en de theorie voor het verkJaren van het verschijnseJ in
dezeJfde periode te ontstaan. Dit is kenmerkend voor de kJassiek techni
sche wetenschappen. Andere voorbeeJden voor het nagenoeg gelijktijdig
ontstaan van theorieen en de daarbij behorende waamemings- en meet
apparatuur zullen we later nog ontmoeten.

p

v

FIGUUR 1.19

Dc wet van Boyle
Dc wet van Boyle stelt dat voor em beploaldc
hoevcclhcid lucht (bij constante tcmpcr.lluur)
druk en volume veranderen in omgekecrde
cvemedigheid.
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Omwille van zijn experimenten had Guericke een zuigpomp met dubbele
ventielen geconstrUeerd. Bij bem began dan ook de ontwikkeling van de
pomptechnieken, die uiteindelijk (via Pepin, Newcomen en Watt) leidde
tot de perfectionering van de stoommachine, zodat deze voor industrieIe
doeleinden gebruikt kon worden. Ten rweede is hij als de grondlegger voor
de vacuumtechnieken te bescbouwen, die tegen bet eind van de negen
tiende eeuw leidden tot ontdekkingen als die van de kathode- en
rontgenstralen. Tach mag - zoals we zullen zien - bet niveau van
Guericke's inzichten niet al te boog gewaardeerd worden, wanneer we dat
vergelijken met de inzichten die in de negentiende en rwintigste eeuw
vereist waren voor de onrwikkeling van die technieken.
Guericke deed ook belangrijke experimenten op bet gebied van bet magne
risme en de ekktriateit. Hierbij blijkt nag duidelijker zijn
experimenteermethode met behulp van mini-modellen. Bij de aanname van
het ontbreken van materie in bet heelal komt de vraag op naar de oorzaak
van de wisselwerkingen tussen de bemellichamen. Guericke bouwde een
miniatuur-aarde, die was samengesteld uit de elementen waarmee - zoals
we zagen - de alchemisten werkten: load, zwavel, enzoVOOn5. Later Dam

hij een bol, die uitsluitend uit zwavel bestond en bereikte ermee, wat hij
verwacbt en gehoopt bad: telkens wanneer hij de bolliet draaien, traden er
elektriscbe verschijnselen op en werden objecten aangetrokken of afge
staten. Guericke meende, dat hij proefondervindelijk bad aangetoond, dat
de zwaartekracJu 'werkte' als een soon elektromagnetische kracbt. Hij
noemde deze zeU: 'Erhaltungskrafr'. Gezien vanuit de buidige opvattingen is
die mening wat voorbarig gebleken. WeI beeft Guericke met zijn zwavelbol
overtuigend aangetoond, dat zwaar zijn (door de Aristotelici als een
absolute en dus niet-relatieve eigenschap van elk ding opgevat) een gevolg
is van de aantrekkingskracht van de aarde en dan ook een kracbt is, die
alleen in relatie tot cen ander object toe te kennen is aan een voorwerp.
Dientengevolge is Guericke dan ook te beschouwen als de voorioper van
Newton met betrekking tot de gravitatutJuorie.
In de werken van Guericke vinden we ook uitvoerige analyses over bet
verschil tussen zijn model (de zwavelbol) en de werkelijkheid die hij eigen
lijk wilde onderzoeken (de aantrekkingskracht van de aarde en bet
verschijnsel, dat de naald van het kompas naar het noorden wijst). Leibniz
(gest. 1710) en Huygens zijn onder de indruk van de werkingen van de
zwavelbol en laten er een voor zich vervaardigen om er op soongelijke
manier mee te experimenteren.
De benaderingswijzen van Galilei en van Guericke blijven kenmerkend
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FIGUUR 1.20

Guericke's elektriccermachine

voor de experimentele methoden van de technische wetenschappen. Mede
door hun toedoen is de mechanica cen essentieel onderdeel van de fysica
geworden. Voordien werd de fysica bescbouwd als de wetenschap van de
natuur zonder het artificiele en kunstmatige ingrijpen door midde1 van
experimenten. Met bet geschrift Le Mecaniche van 1593 fundeerde Galilei
de nieuwe filosofie van de techniek en de experimenteerkunst: in het expe
riment en met de tDachines werkt de mens Diet tegen de natuur, want de
natuur kan Diet tnisleid worden volgens Galile1. Een tDachine resulteert in
de samenwerking tussen mens en natuur.

Wanneer de lezer nu terugblikt en nogmaals paragraaf 4.1 raadpleegt, dan
zal opvallen, dat de eeme vier stellingen bier uitvoerig toegelicht zijn. De
vijfde is toegelicht met een wat globaJe opmerking over Guericke's analyses
over bet verschil tussen model en werkelijkheid. De zesde is in deze para
graaf nog niet ter sprake gebracht. Tach willen we bier volstaan met de
bier gegeven toelichting omwille van de volgende redenen. De vooraf
gaande opmerking over Guericke's analyse betreffende model en
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werkeli;kheid geeft enig idee van de betekenis van het woord model, zoals
dit in de hydro- en aerodynamica gebruikt wordt; de waterbouwkundigen
en vliegtuigbouwkundigen gebruiken het woord model in deze betekenis.
Een verdere toelichting zou te vee! ruimte in de tekst en van de Iezer
misscbien weI te veel inspanning vergen.
Wat betreft de zesde stelling over de betekenis van macrofysische objecten:
at datgene wat niet microfysisch is, rekenen we bier tot het macrofysische.
Welnu: de microfysische technieken zijn reeds uitvoerig in paragraaf 2 ter
sprake gebracht en zullen nogmaals in paragraaf 6 besproken worden.
Daarom wordt er bier niet nader ingegaan op deze probIematiek.
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S Van wetenschappelijke tot industriele revolutie

S.l OVER LIBERALISME, POSITIVISME EN WETENSCHAP

De wetenschappelijke revolutie wordt beschouwd als het begin van de klas
sieke periode. In paragraaf 4 zijn wij daarop uitvoerig ingegaan om de
kenmerken van die periode te leren kennen. De klassieke periode wordt

InduslTiik rerJOllllie afgesloten door de industriile revolulie. Deze beeft in de jaren 1790-1900
plaatsgevonden in een aantal Westeuropese landen: Engeland, Duitsland,
Frankrijk, Nederland. Het begrip 'industriele revolutie' is op de eerste
plaats sociaal-economisch van aard. Maar de bedoelde revolutie heeft tach
ook wel zeer ingrijpende gevolgen gehad ten aanzien van wetenscbap en
techniek als facetten van het maatschappelijke leven.
Allereerst is het kenmerkend, dat de industriele techniek een belangrijke 
zo niet de belangrijkste - bron van inkomsten werd voor de bevolkiog. De
agrarische produktie boette in aan belang. Door dit praces werden de
rangen en standen vervangen door nieuwe sociale hierarchieen. Ook werd
er van nieuwe politieke en sociaal-economische beginselen uitgegaan:
daarom het woord 'revolutie' ('omwenteling'). De nieuwe politieke begin
selen werden door het liberalisme ten tijde van de Franse Revolutie
geformuleerd: de individuen moeten vrij zijn en gelijke kansen hebben;
ongelijkheid op grond van (adellijke) afstamming wordt niet meer getole
reerd. In de negentiende eeuw kwam het socialisme op, dat onderstreepte
dat de gelijke kansen op economisch gebied niet machten leiden tot sociale
lmgelijkheid.
Oak al is het begrip 'industride revolutie' primair cen sociaal-economi~h

besrip, toch kan men niet voorbijgaan aan de omstandigheid, .dat deze
omwenteling niet mogelijk geweest was, indien de ontwikkelingen op de
gebieden wetensehap en techniek daarvoor als het ware de randvcor
waarden niet hadden gesehapen. Een belangrijke invloed heeft daarbij bet

Posilivimu posilivisme gehad. Een positivist huldigt de opvatting, dat
- wetenschappelijke theorieen wiskundig exact te formuleren zijn,
- die theorieen geheel overeenkomen met de waarnemingen, de experi-
menten en de exaete beschrijvingen van het fysisch gegevene - zoals we dat
in paragraaf 4 zagen - eo
- zodoende zo veel mogelijk filosofische, theologische eo ook (niet onmid
dellijk met het fysisch waarneembare strokeode) theoretische gedaehten uit
de wetenschap geweerd worden.
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Op deze Manier hoopte men de technische toepasbaarheid van de naruur
wetenschappen te bevorderen. Onder de invloed van het positivisme
groeide de scheiding russen afzonderlijke facetten van het maatschappelijke
leven: russen wetenschap en techniek enerzijds en russen religie en filosofie
anderzijds. Met betrekking tot dit punt strookte het positivisme met de
politieke filosofie van de liberalen, die zich er voor inzetten, dat niet religie,
ethiek of traditie, maar rationaliteit en gelijk.heid van rechten als uitgangs
punt voor het maatschappelijke besruur zouden gelden.

Met ontstaan van bet Het positivisme ontstond in het begin van de achttiende eeuw in Schotland
poai.tivisme aan de universiteiten van Glasgow en Edinburgh (onder invloed van onder

andere de filosoof en amateur-naruurkundige John Locke, gesr. 1704). We
kunnen beweren, dat het positivisme een breuk betekende met de manier
waarop voordien naruurkunde beoefend werd. Newton immers koesterde
nog idealen die - naar een huidige inschatting - nog in de middeleeuwen
thuishoren. Hij hechtte nog veel waarde aan het ideaal van de eenheid van
de tuerenschappen, waartoe hij de theologie rekende. Het kennen van God
was voor hem zelfs het beJangrijkste doel van de fysica. De zwaanekracht
hield hij voor een kracht waarvan wel de uirwerkingen wiskundig exact te
beschrijven waren, maar die zelf nog een duister object was. Aan deze
opvattingen van Newton hecbne men in Scbotland geen waarde en men
beperkte er zicb tot de inzicbten van Newton voorzover die overeen
kwamen met ziin eigen gezegde - hetgeen reeds in paragraaf 4.4 vermeld
staat - : verzonnen hypotheses hebben geen waarde (in de zin van: een
theorie is exact formuleerbaar en zij heeft geen andere betekenis dan die
welke volledig overeenkomt met de eucte beschrijving van bet fysiscb
waameembare).

Met deze Schots-Newtoniaanse manier van naruurwetenschap beoefenen
raakte Voltaire (gest. 1778) verttouwd tijdens zijn verblijf in
Groot-Britannie, waarheen hij door de Franse koning van 1726 tot 1729
verbannen was. Na zijn terugkeer zene hij zich in voor de vertaling van
Newtons werken en stimuleerde hij impliciet de navolging van de
Scbots-Newtoniaanse benaderingswijze in Frankrijk. Oat beeft ingrijpende
gevolgen gehad, want overeenkomstig die benadering hebben d'AJembert
(gest. 1783), Lagrange (gest. 1813) en Laplace (gest. 1827) gewerkt en
bijdragen tot de natuurkunde van een blijvende betekenis geleverd. Maar
ze hebben ook bijged.ragen tot de voomoemde scheiding cussen de facctten
van het maatschappelijke leven.
In de bier gckenschetste maatschappelijke context ontstaan de
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maatschappijwetenschappen; de hoop werd gekoesterd, dat zij even vrucht
baar voor de maatschappelijke praktijk zouden blijken te zijn als de
natuurwetenschappen voor de techniek. En het is tekenend, dat Adam
Smith (gest. 1790), die als de grondlegger voor de economische wetenschap
wordt beschouwd '.lit Schotland en Auguste Comte (gest. 1857) - door
ve1en als de eerste socioloog van betekeIlls beschouwd - uit Frankrijk
staml. Een van de benamjngen, waarmee Camle de sociologie aanduidde
was overeenkomstig de verwachting van toentertijd: 'sociale technologie'.

Liberalisme en positivisme hebben de industriele revolutie gestimuleerd.
Ze hebben ook de maatschappelijke pantie van de welenschapper veranderd:
van de wetenschapper wordt een bijdrage tot de welvaart verwacht. De
resultaten van onderzoek werden 'verkoopbaar' en de concerns werden de
bezitters, die met de intenties van de eigenlijke uitvinder of ontdekk~r geen
rek~ning meer hoefde te houden. Karl Marx (gest. 1888) Docmt dit de
vervreemding tussen de technische wetenschapper en zijn produkt. Het
economische nut van de toepassing van rt:sultaten van onderzoek in indus
triCle techniek werd ingezien. Oat 1eidde tot het oprichten van de
industriele laboratoria, die vooral op het gebied van de chemische en elek
trotechnische industrie een belangrijke roJ gingen spelen.
Maar uiteraard is de industriele revolutie Diet aileen aan een politieke
stroming (liberalisme) en aan een wetenschapsfilosofische opvatting (JXlsiti
visme) toe te schrijven. Sinds de wetenschappelijke revolutie - het
onderwerp van paragraaf 4 - is de wisse1werking tussen wetenschappelijke
kennis en technisch kunnen gegroeid. Hierdoor werden industrie1e revo
lutie en de uiteindelijke integratie tussen wetcnschap en techniek in de
'modern-theoretische technieken' mogelijk. Op deze ontwikkeling zullen
we in de rest van deze paragraaf onze aandacht vestigen.

S.2 VAN ALCHE.'ilIE TOT SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE

De ontdekking van de luchtdruk en van de aunosfeer rond de aarde - zoals
in het voorafgaande besproken - was het startpunt voor het scheikundige
onderzoek, dat zich richne naar de klassieke alOomlheorie. Deze theorie
werd voor de scheikunde door John Dalton (gest. 1844) in diens A New
System of Chemical Philosophy als voIgt geformuleerd:
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Dc dlcmiscbe analyse C'D synthcsc pat a.iet verdu dan de schcidiDg en dve hercni&inl van
atomCIl. Binne.a bet bercik van de ~emiscbe werkingen vindt er geeo iChepping of vcmieu
gina pl.aau. Net ro miD als we ecn planect q,o. hct zonnotc!scl kUADCJ1 tocvoqcn Qf er ceQ
van kunne.J1 vcrnictigen. kunnco we ecu aroom WJ.tc:ruof schq1PCo of vernictilc:n·

Dcze formulering geofr ook (zonder dar Dalron nch dar zell realiseerde)
nauwkeurig bet onde=beid aan tussen de klassieke
techniscb-werenschappelijke onrwikke!ingen en de moderne.
De cersre bernsren op theorieen die ervan wtgaan, dat de aroomstructuur
eigenlijk nier aan veranderingen onderbevig is, de loatsre zullen in de
volgende paragraaf worden behande!d.
Maar eigenlijk had reeds lang voor<lien Boyle geweigerd de weg in re slaan
gassen, vas.. sraffen en vloeisroffen zander meet re reduceren tOt de vier
Griekse e1ementen (water, vuur, aarde, lucht) of tor de drie aI.bernistiscbe
(zwave!, kwik, lood) am kritisch naar de laatste elementen te zoeken. Ook
hij was daarbij wrgegaan van een aroomtheorie. T och kon hij de scbeikWl
<lige wereld nog nier overruigen van de noodzaak sloffen te beschouwen als
samensuLlingen van atomen en molecukn van nUl meer ,edlUeerbare eleme7Jl.e7J.
De achtcrgrond daarvan is, dat her verschiinsel 'warmte' en de verbrm
dingsprocessen nog nier bevredigd verklaard kanden worden. Door lOedoen
van Boyle was her niel meer houdbaar dal zwavel hel element zau zijn, dal
verbrandingsprocessen en levensprocessen mogelijk zou maken.
Maar her veflangen om dergelijke processen tach te kunnen verklareo
Jcidde tar de aanname van her elemeol j/ogislO1l. Hiervan Dam men aan, d,t
her nir de brandende abjecten zou vervliegen. Door <lit element aan te
oemeo was her mogelijk zeer veel verklaringen te geven. Snel ootv/ambare
stoffcn war~n rijk un ftogiston en tieren nagenoeg geen as nat zwavel en
koolstof waren dan oak rijk aan Ilogiston. Oak axideren werd als een
verbrandingsproces apgevat. Bij her roesten zau het Ilogistan wt het metaal
verdwijnen. Bij het waarnemen dat staal door her roesten zwaarder werd
kwam men tot de aaODame, dat flOgiStOD een negatief gewicht moest
hebben. De Bogisron-theorie werd het eersr geformuleerd door de DWlSer
Joachim Becher in 1669 en door <liens Iandgenoot, de arts Georg E. Stahl
(gest. 1734) wtgewerkt. Als element dat minder zwaar is dan lucht, kome
Ilagisran zeer overeen met he, audgriekse clement vuur.
De verdedigers van de Ilagistantheorie werden door technische onrwikke
lingen in moeilijkheden gebracht. Door een vergaand perfectioneren van de
weegschaaltechnieken ken men vastsrellen, dat Ilogiston noch eon positief
noch een neptie[ gewicht moesr hehben. De eerste die rot <lit inzicht beeft



bijgedragen is Cavendish (gest. 1810) geweest. Door zwavelzuur op metalen
te Jaten inwerken ontdekte hij waterstof en stelde hij het gewicht ervan vast
door het in dierlijke blazen te wegen. Hij vervaardigde ook stikstof door
aan de lucht zuurstof te ontuekken middels het verbranden van verschil
lende materialen.

Niet op de hoogte zijnde van Cavendish' werk kwamen Priestley (gest.
1804) en Schcele (gest. 1786) tot dezelfde resultaten. En ook Lavoisier (als
slachtoffer van de Franse Revolutie gest. in 1794) deed soongelijke
proeven. Hij woog nauwlettend de stoffen voor en na de chemische reactie
en kwam zodoende tot de naar hem genoemde wet van Jut behoud van
7PlQteri£.
Met zijn Rejkxions StU /a Phlogistique van 1783 wordt Lavoisier cen van de
beIangrijkste anti-t1ogistonisten: de aanname van het t1ogiston was - zo
probeerde hij aan te tonen - op generlei wijze in overcenstemming te
brengen met de inzichten van de chemische reacries en in het bijzonder van
de verbrandingsprocessen: cen toe- of ainame van gewicht was niet waar
ncembaar. Maar hoe moesten we dan verkIaren, dat indien de objecten A
en B tegen elkaar gehouden werden en A aanvankelijk warmer was dan B,
dat dan B warmet werd en A afkoelde? Hienoe nam Lavoisier toch wcer
<cn aizonderlijke stof aan, die hi; 'c~' ('warmtestoC) noeml. Afkoe·
ling is verlies aan warlIttestof. De waameming dat aigekoelde voorwerpen
niet ainemen in gewicht kon aanvankelijk niet aIs ovenuigend argument
tegen de (nieuwe) warmtestoftheorie gebruikt worden. De warmtestof werd
- evenals de elektriciteits- en magnetische stof - opgevat als <en imponJ<
rabilium, cen stof zonder gewichl. We zuIlen in par:>graaf 5.3 zien, hoe
uiteindeli;k ook deze theorie niet meer in overeenstemming te brengen was
met waarnemingen die in de negentiende ceuw door theoretische en door
technische ontwikkelingen mogelijk geworden waren.

Ondanks zijn niet meer te accepteren warmtestoftheorie is Lavoisier een
van de beIangrijkste grondleggers van de kIassieke scheikundige theorie.
Zijn wet van het behoud van matene ligt ten grondslag aan Daltons wetten:
- van de vaste verhoudingen in een chemische verbinding (water = 8/9.
gewichtsdeel zuurstof + 1/9 gewichtsdeel waterstot)
- van de eenvoudige verhoudingen bij meer dan oen chemische binding (bij
de vorming van water en waterstofperoxyde uit waterstof en zuurstof
verhoudt zich de gewichtshoeveelheid zuurstof die zich bij Water verbindt
met waterstof tot die welke zich bij waterstofperoxyde daarmee verbindt als
I: 2)
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- en van de gelijkblijvende verhoudingen (de delen stikstof die zich met
een gewichtsdeel zuurstof verbinden voor de vonning van stikstofoxide
verbouden zich tot de delen waterstof die met een gewichtsdeel zuurstof
water vormen als 7: 1).
Hiermee waren de grondslagen voor het onderzoeken van de chemische
elementen gelegd; dat onderzoek culmineerde tegen het eind van de negen
tiende eeuw in de ontdekking door Mendelejev (gest. 1907) van het Perio
dielu Systeem: bij de rangschikking van de chemische elementen naar hun
atoomgewicht ontstaan groepen met bepaa/de chemische en fysische eigen
schappen.
Belangrijk voor ons onderwerp is de omstandigheid, dar Daltons inzichten
voor een groot deel door technische ontwikkelingen mogelijk gemaakt
werden. Zij berusten op de waarnemingen van eigenschappen van chemi
sche stoffen die dankzij bet gebruik van elektriciteit te vervaardigen waren.
Davy (gest. 1829) bijvoorbeeld verkreeg strontium, calcium, barium,
kalium en natrium door elektrische sttomen te laten gaan door basen. Maar
ook andere technieken - zoals die betreffende de perfectionering van weeg
schalen - waren onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de scheikunde en
in het bijzonder voor het opstellen en resten van de wetten van Lavoisier en
die van Dalton.

Reeds in de achttiende eeuw was men in de textielindustrie gemteresseerd
in chemiscbe Kunde voor het vervaardigen van bleekmiddelen en zeep voor
het bleken en het reinigen van textiel. Tegen het einde van de achttiende
eeuw werd de vervaardiging van soda uit zout, zwavelzuur, kalksteen en
steenkool ontdekt. In de negentiende ~uw concentreerde het scheikundige
onderzoek zich op kolen, die reeds gedurende enkele eeuwen als voor
naamste energiebron gebruikt werden, nadat het hout een schaars produkt
geworden was. Eerst werd het gas als kolenprodukt ontdekt voor de
verlicbting van huizen en shaten; nadien werden vde synthetische kleur
stoffen op basis van kolenteer vervaardigd. En achtereenvolgens kwamen
ook de kunstmestindustrie en de farmaceutische industrie, die eveneens op
de chemiscbe analyse en synthese van aan kolen ontleende stoffen
berusnen.

De eerste industrieIe laboratoria zijn in de negentiende eeuw ontstaan op
grond van het inzicht van het nut van de scheikunde bij het zocken naar
nieuwe produkten. De scheikundige technologie is dan ook de eerste tecn
1IOiogie in de striku %in van hee woord die is ontstaan. Men verstaat hieronder
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bet systematiscb toepassen van natuurwetenschap (of andere georganiseerde
kennis) voor een bepaalde verzameling van praktiscbe doeleinden.
Kan men nu zeggen, dat de scheikundige technologie een produkt is van
een lange wetenschappelijke ontwikkeling, die begint bij ThaJes van Milete
en Aristote1es en die zich voortzet tot Mende1ejev? Of is die technologie
veeleer het resultaat 'Ian een behoefte naar goedkope produkten, die 
zodra de mogelijkheid van hun vervaardiging gevonden is - een eigen leven
gaan leiden? Maar die produkten waren er Diet geweest, indien de" ondeme
mers daarin geen mogelijkheid hadden ontdekt op een of andere manier
financieel voordeel voor zicb te kunnen bemacbtigen. Anderzijds zou bet
voordeel voor de ondememers onbereikbaar zijn, indien zij niet inspeelde
op een behoefte, die op een of andere manier maatschappelijk gevoeld en
aanvaard werd.
We kunnen dan ook concluderen, dat de klassieke chemische technologie
zoals die tot nog toe besproken is - een resultaat is van een wisselwerking,
waarbij als bet ware als 'gelijkwaardige partners' wetenschappelijke
inzichten, maatschappelijke behoeften en economische motieven op elkaar

Waarin bestaar inspelen.
precies her verschi1? In de twinstigste eeuw daarentegen is er geen samenspel meer van gelijk

waardige 'partners'.
Om het bedoelde scherp voor ogen te krijgen is bet nodig zich nogmaals de
wisselwerking tussen de optische instrumenten en de optica te herinneren.
De instrumenten waren voor bet merended aan technisch vemuft te
danken. Technische problemen (zoals de aberratie) vormden een aanleiding
voor wetenschappelijke analyses. Vit deze analyses resulteerden technische
voorstellen betreffende de combinatie van lenzen en/of spiegels. Puur tech-

Spin-off-4!ect nisch vemuft was ook voldoende voor het bereiken van het spin-off-effect
(denk aan de uitrusting van proportionaalpassers met optische instru
menten).
Uitgaande van theoretische kennis kan de modeme chemicus daarentegen
produktieprocedures bedenken, waarop geen technicus alleeo gekomen
was. Ook voor het bereiken van een spin-off-effect is een dergelijke kennis
onootbeerlijk. Om eeo gefundeerde theoretische kennis te kunnen bereiken
heeft de chemicus boogwaardige technologie nodig. Als voorbeeld kan
geooemd worden bet onderzoek in het begin van deze eeuw naar bet gedrag
van gassen onder extreem hoge druk en temperatuur. Hiervoor moesten in
het laboratorium processen in gang gezet worden die zelf wetenschappelijk
boolfWaardige technieken veronderstelden. Op deze manier is het
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Haber-Bosch-prcx:es ontdekt, dat de in 1909 begonnen industriele vervaar
diging van ammoniak mogelijk maakte. De ammoniaksynthese kon niet
gevonden worden, tenzij door een intensieve samenwerking tussen de ther
modynamicus Haber en de technicus Bosch. Maar ook voor het bereiken
van het spin-off-effect was theoretische kennis onontbeerlijk. Dankzij
deze kennis konden verschillende chemicalien uit ammoniak verkregen
worden (ammoniumchloride, salpeterzuur, acrylnitril), die in uiteenlopende
technologieen toegepast kunnen worden (het vervaardigen van droge batte
rijen, van kunsunest, van synthetische vezels).
Door de geschetste ontwikkelingeo is de rol van de wetenschapper - verge
leken met die van vroeger eeuwen - niet meer dezelfde: met
wetenschappelijk hoogwaardige apparatuur kan de wetenschapper techni
sche realiteiten ootsluiten die zander technische weteoschap ondenkbaar
geweest waren. Maar ook wordt de maacschappelijlu 'Oerantwoortklijkheid
van de technische weteoschapper veel complexer. De toepassingsmogelijk
heden van eeo verrekijker zijn gemakkelijker te overzien dan bijvoorbeeld
die (in het begin van deze eeuw) van de ammoniaksynthese.

S.3 VAN NATUURFILOSOFIE TOT TECHNISCHE NATUURKUNDE

Overeen.komsten met de ontwikkeling van de scheikunde vertonen die van
de mechanica, de warmteleer en de leer over het magnetisme en de elektri
citeit. In bet begin van de negentiende eeuw bereikte de scheikunde 
onder andere door het toedoen van Dalton - een hoog wetenschappelijk
niveau. Dit kwarn doordat ~r duidelijkheid verworven was ten aanzien van
het meest fundamentele onderwerp van de scheikunde: de atomen met hun
eigenschappen en de sarnenstelling van de verschillende soorten van mole
culen. Twee eeuwen v66r Dalton onderzocht - zoals we in het
voorafgaande zagen - Galilei de meest fundamentele onderwerpen van de
klassieke mechanica zoals kracht, versnelling en massa. Oat wil niet
zeggen, dat de klassieke mechanica reeds door Galilei of door Newton
afdoende is onderzocht. De genoemde onderwerpen bleven tot in de negen
tiende eeuw het object van onderzoek (en in zekere zin zelfs nog tot in de
twinstigste eeuw). Maar wel was men van meet af am in staat verbanden
am te nemen tussen de verschillende soonen krachten die op uitet:nlopende
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gebieden (naruurlijke val, hijskraan- en luchtpomptechniek) werken. In
1672 (hetzelfde jaar, waarin Guericke in Amsterdam zijn boek over de
experimenten van Maagdenburg publiceerde) deden Huygens en (onafhan
kelijk van hem) Hautefeuille bet voorstel een drukpomp te vervaardiger.,
die berustte op het principe een vacuum te scheppen door buskruit te laten
ontploffen. En negentien jaar later bedacht de Fransman Pepin, dat
hetzelfde door afkoeling van stoom bereikt kon worden. De belangstelling
voor het onderwerp was groot vanwege de noodzaak de (reeds genoemde
beJangrijke) kolenmijnen droog te pompen. Er zouden nog vele ontwerpen
en constructies volgen, totdat James Watt (gest. 1819) uiteindelijk kwam
met zijn patentaanvragen die betrekking hadden op verschillende echt
rendabele stoommachirus. Deze machine heeft zonder twijfel de industriele
revolutie in belangrijke mate mogelijk gemaakt. Werden voordien aIle
krachten van de industrie ontleend aan naruurlijke processen (wind, water
kracht) of aan bet werk van mens of dier, nadien konden deze machinaal
opgewekt worden. Voor het verkeer (stoomschip, -tram, -trein, -auto) en
voor de produktie (weverijen, mijnenbouw) en ook voor de waterbeheersing
(stoomgemalen) had de vondst ingrijpende gevolgen.

In tegenstelling tot vroeger proberen historici Diet meer aan te tonen, dat
de stoommachine een resultaat is van wetenschappelijk onderzoek. Vroeger
besteedde men veel aandacht aan de invloed die Joseph Black (gest. 1799)
uitgeoefend zou hebben op de uitvinder James Watt. Die invloed is er
zonder twijfel geweest. En het staat ook vast, dat Black zeer diepzinnige
inzichten gehad beeft in de warmtetheorie. Daar staat echter tegenover, dat
Watt beweerd heeft, dat de gesprekken met Black over warmte geen enkele
inwoed 'hadden kunnen hebben' op zijn stoommachine-ontdekking.
De bewering van Watt is een zeer krasse; historisch gezien is zij echter
juist. Alhoewel de eerste machines die op de werking van stoom berusten
reeds - zoals we zagen - in de Griekse Oudheid ontwikkeld ziin, was de
technische wetenschap ten tijde van Watt nog van dien aard, dat zii geen
biidrage heeft kunnen leveren aan de eerste ontwerpen van deze machine in
de achttiende eeuw en in de eerste helft van de negentiende eeuw. Soortge
lijke beweringen kan men overigens ook formuleren ten aanzien van de
hydro- en aerodynamica: waterkracht werd gebruikt, de zeilschepen
voeren, rivieren werden omgeleid en polders drooggelegd zonder funda
menteel hydrodynamisch inzicht. En het vliegtuig vloog reeds, v60rdat men
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dit wetenschappelijk voor mogelijk had gehouden. Hieruit blijkt de speci
fieke eigenschap van de kJassieke wetenschappen: rij droegen bij tot de
verbetering van de technische onrwerpen; zij kwamen niet tot l'Undamem:e1
nieuwe technische beginselen. (Een uitzondering geldt voor de leer over het
magnetisme en de elektriciteit, zoals we nag zuUen zien.) Beperken we ons
echter tot de stoommachine en de warmtefeer en in het bijzonder tot de
achtergrond van Warts krasse uitspraak.

Achteraf terugb1ikkend kunnen we ons afvragen, wat er had moeten
gebeuren opdat de technische wetenschap weI bijdragen had kunnen
leveren ten aanzien van de ontwerpen van de stoommachine. Drie factoren

1) zijn ver:ultwoordelijk geweest voor deze kloof tussen wetenschap en
NftlJllmS m«1Imtial techniek: de invloed van Newums meclulnica, de wannuleertheorieen en het

geJoof in cen perpetuum mobile. In zijn Principia MathematU:a van 1687 was
Newton erio geslaagd om voor de mechanica een systeem te ontwikkelen
waaruit de wetten van Galilei's (aardse) mechanica afgeleid konden worden
en eveneens die van Kepler aangaande de bewegingen van de planeten. Dat
maakte grote indrok en gedurende vele eeuwen hebben wiskundigen
gewerkt aan de mathematische perfectionering van het systeem. Begrippen
a1s 'kracht' en 'massa' kregen door die studies een zeer eucte betekenis.
Maar een euvel van Newtons mechanica bleef bestaan. Newton had rich
namelijk niet veroorloofd te vragen naar de bron (de oorzaak) van krachten.
Zo strikt vane hij zijn verbod 'hypotheses zijn niet te verzmnen' op.
Daardoor bleef het beginsel van het behoud van energie buiten beschou
wing; toch vinden we de eerste pogingen het beginsel te formuleren reeds
bi; Descartes (gest. 1650) en in cen nog meer duidelijke vorm bi; Leibniz
(gest. 1716). Doordat de belangstelling voor het beginsd van net behoud
van energie uitbleef, ontbrak ook de aandacht voor de omzetting van
warmte in energie.

21
Wannulur De tweede factor is de warmulur. Het fiogiston en (later) de warmtestof

werden aangenomen om daarmee fysische processen te kunnen verklaren.
Maar die aannamen belemmerden de voorstelling van een verandering van
mechanische beweging in warmte. De Fransman d'Alembert (gest. 1783)
postuleerde zelfs, dat het beginsel voor onwetenschappelijk gehouden zou
worden, omdat behoud van energie niet waarneembaar zou zijn. Inderdaad
1)eschikte men nog niet over geschikte instrumenten. De thennomeur werd
pas in de achttiende eeuw ontwikkeld onder andere door de in Nederland
werkende Duitser Fahrenheit (gest. 1736) en de Zweed Celsius (gest.
1744).
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FIGUUR 1.21

Thermoscoop - ten tijde van Galilel

Voordien berustten de warmtewaarnemingen op het gebruik van een ther
moscoop, dat berustte op het beginsel dat in figuur 1.21 staat afgebeeld:
stijgt de temperatuur, dan zet de lucht in de bol zich wt, zodat de kolom
daalt. Maar bet is dwdelijk, dat dit instrument nog onbetrouwbaar is; de
luchtdruk treedt op ais een storende factor.
De in de eerste belft van de achttiende eeuw ontwikkeide techniek waaruit
de thermometer in de modeme betekenis ontstond maakte het mogelijk het
gedrag van gassen te bestuderen en leidde uiteindelijk tot de bekende wet
van Gay-Lussac (gest. 1850) over de uiuettingscoefficient van aile gassen.
Deze wet stelt dat bij constant aantai gasmolecuien en constant volume de
druk van een gas recht evenredig is met de absolute temperatuur van het

Vqelijk dit met de gas. Tussen de wetten van Boyle en van Gay-Lussac ligt een geschiedenis
wc( van Boyle. van bijna twee eeuwen. Beide zijn ze onontbeerlijk voor het wetenschappe

lijke inzicht van de stoommachine.
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Dc derde factor die de theoretische belangstelling voor de wet van behoud
van energie bemoeilijkte was het geloof in de mogelijkheid van een perpe
tuum mobile: dat is een machine die voortdurend nuttige arbeid levert
zonder dat die machine arbeidsvermogen wordt meegedeeld. Het zoeken
naar een ontwerp en een constrUctie voor een dergelijke machine is zo oud
a1s de technische wetenschappen zijn. De bekendste pogingen zijn die van
Leonardo da Vinci (gest. 1519) en van Guericke. In de achniende eeuw
kwam niet aileen de stoommachine op, maar won ook de overtUiging aan
terrein, dat een dergelijke machine niet te constroeren zou zijn. De Franse
Academie Royale des Sciences liet in 1775 bekendmaken, dat pciocipieeJ
geen aandacht meer besteed zou worden aan ontwerpen voor een perpe
tuum mobile. In 1824 publiceerde de Fransman Sadi Carnol (gest. 1832)
zijn Overwegingm betreffende de bewegingskrachl van vuur en belTeffende de
machines die geschikt zijn om die krachl op te wekken. Hiecio toonde Caroot
aan, dat het voUedig OD12etten van warmte in arbeid bij geen enkeJe stoom·
machine bereikt kan worden. Het werk gaf aanleiding tot nadere analyse
van de relatie tussen arbeid en warmte; hierdoor is de thermodynamica
ontstaan, die geleid heeft tot de formuJeringen van de wet van het behoud
van energie.

Maar het energie-onderzoek werd nog in een belangrijke mate beinvloed
door een ander gebeurtenis. Op 21 juli 1820 ontdekte 0rsted het
verschijnsel van het eleklTomagnerismedoor de waarnemiDg, dat een
magneetnaaId door elektrische stroom kan worden bewogen. Hierdoor
kwam men de bewegingskracht van elektriciteit op het spoor. En in 1822
deed Andre-Marie Ampere reeds de eerste poging om de wetten voor de
eJektromagnetische krachten te formuleren. Hiermee begon ook het zoeken
naar een gemeenschappelijke maateenheid voor de verschiUende soorten
van krachten die in elkaar'omgezet konden worden. De grenzen verdwenen
die mechanica, warmte- en elektriciteitsleer van elkaar gescheiden hadden.
Het in de negentiende eeuw begonnen energie-onderzoek heeft de wissel
werking tussen werenschap en techniek geintensiveerd. Ten eerste stootte men
in een technische context op een nieuwe moeilijkheid ten aaraien van de
warmtestoftheorie (naast de oude betreffende de vaststelling, dat deze stof
geen gewicht zou hebben). Graaf Rumford (gest. 1814) observeerde het
doorboren van ijzer bij de vervaardiging van kanonnen en hij stelde daarbij
vast, dat wannte in beginsel onbeperkt kon toenemen door de wrijving van
metalen voorwerpen. Wilde dat zeggen dat de warmte een stof zou zijn die
men uit het Diets onbeperkt kon scheppen? Soortgelijke vragen stelde zich
ook Humphry Davy (gest. 1829). Deze problemen maakten de weg vrij
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voor cen kinetiscM interpretatie (lenerlijk: bewegingsinterpcetatie) van
warmte en voor bet formuleren van de wet van behoud van energie door
Thomson (Lord Kelvin, gcst. 1907). Ten rweede werd door deze ontwikke
tingen definitief en tbeoretisch gefundcerd cen einde gemaakt aan de
pogingen om cen perpetuum mobile re ontwerpen. Ten slone, dank zi) ber
energie-onderzoek kon de efficientie van ogenschijnlijk zeer verschiller.de
machines (door stoom, door elektriciteit, enz. aangedreven) vergeleken
worden. Bovendien werden de grondbeginselen en uitgangspunten voor bet
technische ontwerpen tbeoretisch van aard.
De omwenteling die zich in de negentiende ceuw heeft voltrokken wordt
door Casimir (reeds in het voorafgaande genoemd) als voIgt beschreven:

Dc klassieke macroscopische nacuurkundc: omvat alIcret:rst de mc:chanica•.. van puntc:n en van
vaste lichamen die teruggaat op Newton maar die in de achttiendc: en negentiende et:uw VOOl"'oIJ

in wiskundige zin werd verdiept ... Vervolgens, de mcchan.ica toc:gqlllSt op deformcerbare
lichamcn, de elasticiteitslet:r ... Dan de mcchanica van de beweging van vlllClStoffen en glIli:iCn.

de hydro- en aerodynamica. Deze gebieden hebben .. , een zdtcre afsiuiting gevondc:n en bun
be1ang voor toepassingen is duidc:lijk. Men meet echtcr niet dc:nken dat de fysische onder
zoeksresuJtaten altijd vooruitliepen op de tcchniek, Aanvankelijk WllS eerdc:r bet tegendeel
waar. Toen gelet:rden als GaliIei, Newton en anderen bcgonnen de nacuur te ouderzockcll
hoorden tot de verscilljnselen die z.ij bestudeerdcn ook zaken die door de cmplIlsche ll:dlJlI;'

logie waren VlIStgesteld ... lets dergelijks geldt ook voor de warmteleer, voor de
thermodynamica, die oorspronkclijk tot stand kwam. gedeeitcliik althaus, om tot een bcter
inzicht te komen in de wijzc waarop in stoommacbines dc wannte in bewegmg werd umg=t
en om te begrijpen dat er grcnzen waren aan de efficientie waarmee dac kun gebeuren, Bij bet
derde belangrijke gebied uit de kiassieke fysica echter, dc leer van het e!ekttomagnetisme: de
elektrodynamica, ontmoette men voor het eerst cen nieuwe situatie, die voor ooze eeuw k.u2k
teristiek is. Daarbij gUt de wetenschappelijke ontdelUting en de wetenschappelijke an.liysc
vooraf aan technologische toepaWngen.

Om aan te tonen, dat de gehele elektro(echnische industrie bistorisch
afhankelijk is van voorafgaande wetenscbappelijke ontwikketingen, noemt
Casimir cen aanra! voorbeelden:

Dc proeven van 0nted over de afwijking van een kompasnaaid onder invloed vall eieJttn:sehe
stromen en het daarop aansJuitende werk van Ampere, die nauwkcurig de regels voor de: <

krachten cussen steomen en magneten en cussen sttomen onderling vaststcide:, lPllgeu voor~{

un het maken van de et:rste electtomo[orcn. De oDtdekking van de cielctromagnetuebc
inductie door Faraday ging vooraf aan het ontwet'1' van de et:~te dynamo's door Siemen~ Dc
voonpeUingen van Mowell van eleltttomagnetische golven gingen vooni aan de ontdcJtiu.ug
van de elekttomagnetische golven door Hc:mrich Hertz en due ging vooraf alIIl het werk VWl

Marconi, die aantoonde dat .. ' due golven eeo docimatig hulpmiddel voor telecommwucauc
konden vormen.
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5.4 EDiSON EN KAMERllNGH ONNES OP DE DREMPEL VAN DE

MODERN- THEORETISCHE BENADERINGSWI1ZE

Symptomatisch voor de overgang naar de nieuwe relatie russen wetenschap
en techniek zijn de benaderingswijzen van (Wee eigenlijk toch weI geheel
am elkaar tegengestelde persoonlijkheden: de uitvinder Edison (gest. 1931)
en de wetenschapper Kamerlingh Onnes (gest. 1926).
Aanvankelijk concentreerde Thomas Alva Edison zich op de verbetering van
de e1ektromagnetische telefoon, die in het jaar 1876 was uitgevonden door
Alexander Graham Bell, een hoogleraar in de fysiologie. Edisons belang
rijkste verdiensten liggen echter op het teaein van de ontwikkeling van het
elektrische licht en in het bijzonder op dat van de ontwikkeling van een
bruikbaar gloeilampsysteem. Hij was een prakticus; hij stond erop
uirvinder (en niet: wetenschapper) genoemd te worden om daarmee zijn
minachting voor de Europese 'geleerden' tot uitdrukking te brengen. Over
de wiskundigen pleegde hij spottend te zeggen, dat ze veel tijd verdoen
door papier vol te kliederen met symbolen om uiteindelijk met een
antwoord te komen dat nergeos op slaat. Toen echter zijo elektrische
uitvindingen steeds gecompliceerder werden heeft hij vele belangrijke wis
en natuurkundigen aangetrokken eo heeft hij daardoor bijgedragen tot de
stichting van de belangrijke elektrotechnische laboratoria van de Verenigde
Staten.
In tegenstelling tot Edison concentreerde Heike Kamerlingh Onrw zich weI
op een problematiek waaraan in de Europese weteoschappclijke kringen
vee! aandacht besteed werd: onder welke voorwaarden wordeo de verschil
lende gassen vlocibaar? Daartoc richne hij eeo laboratorium te Leiden in.
Ats eerste slaagde hi; erio helium (in 1908) vlocibaar te maken. Maar
misschieo weI belangrijket: is de ootdekking van Kamerlingh Onnes te
zamen met Gilles Holst (die later de stichter van het Philips Natuurkundig
Laboratorium zou zijn) van supergeleiding: het verschijosel dat in sommige
stoffen bij zeer lage temperaturen de elektrische weerstand zo zeer afneemt,
dat deze tot nul naden. Deze prestaties en ontdekkingen waren niet
mogelijk zander een intensieve medewerking van technici. Daarvan over
tuigd richtte Kamerlingh Onnes zelfs een school voor glasblazers en
instrumentmakers op. Over de samenwerking tussen Kamerlingh Onnes en
de technicus Flim schrijft Casimir:
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Onrwerp eD bouw van de watcntoC- CD beliumJiqucCKtor wu voor ceD IJ"OOt KCdecJte ziiD
[Fli.ma] week... Er wcrd wei cens gcugd dat KameeJingh Onncs cr DOllit in zou zijD acsJaaad
be1ium vlocibaar te makcn zODder Flim, maar dat is maar teli dele waar. K.amcrJingh Onnc:s
wu zcer bckwaam in bet kiezen van gocde technici en IUj zou vut wei iemand andcn bebbcn
gevonden; Flim zou nooit oC te Dimmer op bet denkbceJd zijn gekomen een beliumJiquefaetor
Ie bouwen zonder de opdracbt en de aanwijzingen van KamerJingh Onncs.

Uit de werkwijze van Edison en Kamerlingh Onnes blijkt, hoezeer bet
tcclmische onderzoek de wetenscbappelijke ondersteuning nodig beeft en
boe omgekcerd bet wetenschappelijk onderzoek technische assistentie Diet
kan ontberen.
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6 Modem-theoretische tcchnieken

Drie onderwerpen zullen hier aan de orde komen. Eerst zullen we in para
graaf 6.1 zien, in hoeverre 'modern'-wetenschappelijke ontwikkelingen van
tecbnische afhankelijk zijn. Daarna zullen we emaar streven het begrip
modem-tJuoretiscJu lechnieken wat nader te omschrijven. Dat is nodig: het is
immers niet eenvoudig nauwkeurig aan te geven wat er onder 'wisselwer
king' (die voorondersteJd wordt voor de klassieke technieken) en wat er
onder 'integratie' (verondersteld voor de modem-theoretische) te verstaan
is. Met deze precisering van het begrip modern-tJuoretiscJu lechnieken zullen
we ons in paragraaf 6.2 bezighouden. De verduidelijking van het begrip zal
- zoals dit hier reeds een aantal keren geschied is - met behulp van enkele
stellingen nagestreefd worden.
Uitdrukkingen als 'integratie tussen modeme wetenschap en techniek'
zouden weI eens kunnen suggereren, dat ieder die zich bezighoudt met
modeme theorieen ook werkt aan de ontwikkeling van
modem-theoretische technieken. Oat is natuurlijk niet het geval. In para
graaf 6.3. zullen we zien, dat niet elk resultaat van modem-theoretisch
onderzoek soel en direct ook technisch toepasbaar is en dat een aantal
modem-wetenschappelijke theorieen feitelijk nog niet toepasbaar is.

6.1 'INTEGRATIE' TUSSEN TECHNIEK EN MODERNE THEORIE

Hel modern nacuurwerenschappelijk oruIerzoek is van geavanaerde technieken
ajhanke/ijk. Dit blijkt ten eerste uit de omstandigheid, dat het bestaan van
een miccofysische wereld pas aanvaard werd, nadat die technieken ontwik
keld waren. Ten tweede blijkt dit uit de omsrandigheid, dat onderzoek van
die microfysischc wereld ook hoogwaardige tech-,ieken verondersteld.

D
. __ .1__ .L_ . 37

6.1.1 e IU:ceptatu van muuurw UUlonein

Na de Tweede Wereldoorlog twijfelt er weI niemand meer aan het bestaan
van atoomkemcn, van elektronen, van radioactiviteit enzovoorts. De capi
tuLatie Van Japan op 14 augustus 1945 was afgedwongen met behulp van
ecn resultaat van het microfysische onderzoek: de atoombom. Deze was
voordien op 6 en 9 augustus op Hiroshima en op Nagasaki afgeworpen.
Kernbewapening en kemenergievoorziening vormen onderwerpen van
maatschappelijke discussies. Maar bijna even algemeen bekend zijn andere
resultaten van onderzoek waarbi; microfysische inzicnten een belangrijke rol
speelden: rOnt~enstralen, transistor, computer, laser, enzovoorts.
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Vanwege die bekendheid is het nu misschien voor sommigen haast Diet
meer voor te stellen, dat rond de eeuwwisseling de microfysische were1d
een groot vraagteken vormde. Enkele belangrijke natuurwetenschappers
(Ostwald. Mach en Planck) waren zelfs van mening. dat het woord 'atoom'
maar uit de wetenschappelijke taal genomen moest worden, omdat Diets 
zo dachten zij - in de fysische werkelijkheid daarmee eorrespondeert. De
atoomsymbolen van de scheikundige formules - zoals de 'H' en de '0' in
'H20'. melden zij voor handige rekeneenheden. Volgens hen moest men
daarbij niet denken aan deeltjes, waarvoor die symbolen zouden staan. Hoe
heeft de ingrijpende verandering met betrekking tot het denken over de
mierofysisehe wereld plaatsgevonden? Verschillende ontwikkelingen
hebben daanoe ge1eid. Enkele daarvan zullen we hier noemen: de elektro
nentheorie. het foto-effect en de kemfysica.
De bestudering van de kathodestralen heeft uiteindelijk ge1eid tot de
aanvaarding van het bestaan van het elekrron, het negatief geladen dceltje.
Eind negentiende eeuw was er cen ontdekking gedaan: wordt cen extrcem
sterke elektrische stroom geem.i.ttcerd vanuit de kathode in de vacuum
gemaakte giasbuis, dan ontstaat er gekleurd lieht aan het einde van de buis
tegenover de kathode. Op zieh leidde deze ontdekking nog niet tot cen
Dieuw inzieht; men nam aan dat de stroom een trilling was, die aan het
eind van de buis ziehtbaar werd. Maar de Franse experimentator Jean
Perrin (gest. 1942) kwam in 1895 op het idee cen elektromagncet in de buis
te plaatsen; en hij zag dat daardoor de stralen omgebogen en dus aange
trokken werden. Deze waarneming fundeerde het vermoeden. dat de
stralen Diet slechts trillingen waren, maar uit stromen van dee1tjes moesten
bestaan. Om de aard van de dceltjes te bepalen riehtte hij de kathodestralen
op een cilinder van Faraday. een instrument dat de lading opneemt van de
liebamen waarmee het in aanraking komt. Vervolgens stelde hij met behulp
van een clektrometer vast. dat de eilinder negatief geladen was. J.J.
Thomson (gest. 1940) maakte twee jaar na de experimenten van Perrin
bekend. dat hij soortgelijke proeven had ondemomen en de krommingm van
de stralen nauwkeurig had opgemeten. En zieh afvragend of - zoos dat
bij de kromming van de baan van kogcls het geval is - de kromming van de
straal afhankelijk moest zijn van de massa van de deeltjes. had hij gezocht
naar de verhouding tussen de massa's en de ladingen van de deeltjes.
Hierdoor kwam hij tot de overtuiging, dat er Diet ailcen een atomaire
wereld moest bestaan. maar er ook deeltjes moesten zijn die meer dan
duizend maallichter dan ceo waterstofatoom waren. Bovendien eonclu-
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deerde hij dat de elektrische stroom met cen stroom van ten gewichtloze
vloeistof kon zijn en op te vanen was als cen beweging van deze kleine
deeltjes, die later elektronen genoemd werden.

De ekluronetuheorie was nog onvoJdoende uitgewerkt en nag niet algemcen
geacceptcerd, toen technische uitvindingen werden gedam die gehcel
strookten met deze theorie (en die dan ook later als 'toepassingen' van deze
theorie opgevat konden worden) zoals toen in 1901 Flemming de diode
uitvond (zijn oetrooi-aanvraag yond plaats in 1904). Hierdoor werd de
draadloze telefome mogelijk, maar als 'gelijkrichter' is het principe van de
diode ook geschikt voor het omzetten van wisselstroom (van de grote
centrales) in gelijkstroom. De in 1907 door Lee Forest omwille van
radio-uitzending en radio-ontvangst onrworpen triode b1eek eveneens als
ten toepassing van de elektronentheorie opgevat te kunnen worden.

Vergelijken we het voorafgaande met de perfectionering van de optische
instrumenten dan zien we het volgende. Er wordt cerst een technisch
manco (aberraties) vastgesteld. Daama zoeken de klassieke wetenschappers
naar cen verklaring van dat euvel (uitgaande van zijn prisma-experiment
neemt Newton aan, dat een van de aberraties toe te schrijven is aan de
samenstelling van het licht en de breking ervan in de lenzcn). Vervolgens
worden aan de theoretische inzichten beginselen ontleend, die mogclijker
wijze tOt bet vermijden van bet euvd van de kijkers zouden kunnen leiden.
Pas dan gaat de technicus aan het werk.
Nu zijn er wd vde gevallen op te sommen waarbij ldassieke techniek
reeds toegepast werd voordat de theorie zelf gevonden werd: scheeps- en
molenbouwers pasten de ldassieke. technieken van hydro- en aerodynamica
toe lang voor de geboorte van Newton. Hetzelfde geldt vooc de oudste
pijlen die met bogen geschoten werden. Het kenmerkende van de 'modeme'
onrwikkelingen is dat theorie en technische vinding nagenoeg synchroon hun
intrede deen in de geschiedenis, zodat de ovenuiging dat de theorie juist is,
mede door technische onrwikkelingen gesteund wordt.

Welnu, de elektronentheorie werd aanvaardbaar gemaakt door de uitviD
dingen en ontdekkingen in bet begin van deze eeuw. Bovendien is bet
kenmerkend, dat daarbij tecbnieken gebruikt werden met behulp van appa
ralUUT die zelf wederom op - veor die tijd - reccnte theorieen berusne. Oat
blijkt bijzonder duidelijk bij de discussie aangaande de elektronentheorie.
Op grond van zijn belangstelling voor de golftheorie was Heinrich Hertz
met zo zeer gendgd de dektronentheorie te accepteren. Hij bracht naar
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vorcn, dat bij zijn experimenten de kathodestralen geen enkele afwijking
onder invloed van een magnetisch of cen elektrisch veld hadden onder
vonden. Maar Thomson kon Hertz weerieggen door erop te wijzen en aan
te tonen, dat Hertz cen voor het verschijnsel ontoereikend vacuiim had
gebruikt. Vacuiimtechnieken vormden dan ook cen belangrijke technische
vooropgestelde mogelijkheid om te kunnen discussieren over de aanneI:1e
lijkheid van de elektronentheorie. Welnu, deze vacuiimtechnieken
berusnen voor het merendeel op de kinetische gastheorieen van de negen
tiende ceuw. Deze hebben geleid tot een nieuwe opvatting van warmte en
warmtegeleiding, die de gaswetten van Boyle en van Gay-Lussac gecorri
gcerd hadden en in sommige kringen tot corpusculaire benadering. Dat is
kenmerkend voor de modeme natuurwetenschap. Voor de analyse van haar
onderwerpen zijn gecompliccerde en meestai ook zcer durc mcetapparatuur
en waarnemingsinstrumenten nadig, die zelf te clanken zijn aan cen lange
ontwikkeling van natuurwetenschappelijke theorieen.

Er zijn vele voorbeelden te noemen van ontwikkelingen die geavanceerde
techniek veronderstellen, die geleid hebben tot de acceptatie van de
microfysische (atomaire) werkelijkheid en die belangrijke technische
ontwikkelingen mogelijk gemaakt hebben. Een van die voorbeelden is: bet
foro-effect met het hiermce samenhangende technische beginsel van de
foto-eel (ook wei 'foto-elektriscbe eel' genoemd). Dit principe van bet
omzetten van liehe in elekrrische energie heeft velerlei toepassingen: bet auto
matiscb openen en sluiten van deuren, het fotograferen met een
belichtingsmeter, de telefocografie en de televisie, de geluidsfilm, om
een paar te noemen. De natuurwetenschappelijke achtergrond van het
beginsel kwam men rond de eeuwwisseling op het spoor. Het interessante
is dat hierbij natuurwetenschappers bijdragen leverden tot cen beter inzieht
in het versehijnsel en geheel in tegenstelling tot hun bedoelingen de corpus
cuJ4ire benaderingswijze bevorderden.
De geschiedenis begint bij Heinrich Henz, die een aanhanger was van
Huygens' lichtgolftheorie, die in de negentiende eeuw wederom aanvaard
baar gebleken was, zoals we dat in bet voorafg-claJlde zagen. In 1889
beweerde Hertz op bet Congres van Heidelberg voor natuuronderzoekers
en ansen:

Wat ~ licht? Sinds Young en Frnne! weten we, oUt er een golfbeweging besWI. We kennen
de SDdhcid van de golven, we kc:nnc:n de lengee ervan en we weten, oUr bet traDSVetSille golven
zijn; in cen woord samengevat: de geometrisclle verhoudingen van de beweging zijn ODS

voUedia bekend. Een twiifel over deu z.aken is Diet meer mogelijk, een weer1eaen van deze

69



£en gal\'"lJlomc:ter is
ecn tOC$td om
zwalUtc: ddttrischc:
SU'OOm te DlIl:ten.

opvattiDgen is in de: natuurkundc: onden1tbaar. Mc:nsclljk gesproken is de SOlftbcoric YaII hct
Ikht ecn zdtc:rbeid.

Deze zekerheid had ook betrekking op de omstandigheid, dat geen
amdacht geschonken behoefde te worden am de microfysische (corpuscu
laire) structuur van de materie bij bet verschijnsellil:ht. Dat veranderde
snel en Hertz zelf heeft - alhoewel hij in bet geheel niet neigde tot een
corpusculaire interpretatie van licht of warmte - daance in belangrijke
mate bijgedragen. Experimented toonde Hertz in 1887 aan, dat het niet
alleen mogelijk is elektrische vonken te laten springen tussen twee eick
trodes door de kathode met Iicht te bestralen maar dat het oak een verschil
uitmaakt met welke kleur de kathode bestraaid weed. De vooken sprongen
eerdee bij de bestraling van de kathode met ultraviolet licht dan met rood
licht.
In 1888 slaagde Wilhelm Hallwachs (gest. 1922) erin met een galva7Uml6ter
'last te stellen, dat een gei'soleerde metalen plaat elcktrisch geladen woedt,
wanneer deze met ultraviolet licht bestraald wordt. Een belangrijke
bijdrage heeft oak Philip Lenard (gest. 1947) geieverd.

circuit

galvano
meter

metalen
laag

electronen

+
vacuumbuis............
91as licht

PIGUUR 1.22

Lenards methodiek voor het vast·
stellen van bet foto-effect
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Lenard heeft het belangwekkende werk van Hertz (wiens assistent hij
aanvankelijk was) voortgczet. Na de (bier reeds besproken) ontdekking van
het elektron door Thomson was Lenard in staat experimenteel de volgende
inzichten aannemelijk te maken (in 1899 en in 1902):
- Elektronen komen vrij bij het bestralen van metaal met licht van korte
golven (met hoge frequenties). Overeenkomstig figuur 1.22 worden deze
e1ektronen opgevangen door een gaasachtige anode. Op grond van de sped
fieke (negatieve) lading moest men accepteren, dat hierbij een vloed van
elektronen ontstaat. Later is vast komen te staan, dat het effect in be1ang
rijke mate bemvloed wordt door de metaalsoort die gebruikt wordt. De
zuiverheid van het metaal speelt een belangrijke rol en de alkalimetalen
(metalen uit de eerste groep van het periodiek systeem zoals kalium en
naU'ium) lenen er zich bij uitstek voor.
- Met behulp van de galvanometer kan ook het volgende worden vastge
steld: het aantal vrijkomende elektronen is afhankelijk van de intensiteit
(sterkte) van het licht. Hoe sterker het licht, des te meer elektronen.
- De snelheid waarmee de elektronen vrijkomen is uitsluitend afhankelijk
van de frequentie van het licht. Hoe dichter deze frequentie een drempe1
nadert (bijvoorbeeld de lage frequentie van de lange golven van rood licht),
nadert de snelheid ook het nulpunt.
Hieruit bleek dat de golftheorie van het licht niet genuanceerd genoeg was:
men zou immers op grond van die theorie verwachten, dat er een evenredig
verband zou bestaan tussen de lichtintensiteit en de snelheid van de elek
tronen. De kinetische energie van de afgcscheiden elektronen hangt
daarentegen uitsluitend af van de frequentie en in het geheel niet van de
intensiteit van het licht.

Een belangrijke bijdrage tot het theoretische inzicht in het foto-e.ffeci: heeft
MF Plaru:k (gest. 1947) geleverd. En in een nog sterkere mate dan Hertz
heeft Planck in tegenstelling tot zijn bedoelingen de corpuscu1aire benade
ring en de aanvaarding van de microfysische deeltjes bevorderd. Hij was
zelfs zo'n tegenstander van het atomisme, dat hij zijn assistent (Zermelo)
opdracht gaf, de kinetische gastheorie van Boltzmann te weerleggen. Maar
in 1900 zag hij zich genoodzaakt zelf een concessie te doen. Om de wetten
van de thermodynamica (zoals die van het behoud van energie en die over
de omzetting van warmte in arbeid) in overeenstemming te brengen met de
lichttheorie introduceerde hij in 1900 het energiequantum (de kleinste kwan
titeit energie). Met dit begrip verbond hij de hypothese, dat de energie van
stralen aileen voor kan komen (afgegeven of opgenomen kan worden) in
bepaalde hoeveelheden (quanta) die niet meer te delen zijn. De kem van de
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h = de energle £ vun dX. quulIlum

de frequentie v van elk quantum
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Hierop bcrust de formuic aangaande de verhouding tussen energie en
frequentie van quanta:

E = h· 11

De beslissende stap voor het inzicht in het foto-effect deed Einstein in 1905. De
dektromagnetische stralingen onderzoekend kwam hij tot het inzicht, dat deze
stralingen bij hoge frequenties veel gemakkelijker te begrijpen waren, indien
men ze opvatte als verschijnselen die toe te schrijven zijn aan (theoretisch aange
nomen) deeltjes. Deze deeltjes worden 'fotonen' genoemd. Bij de bepaling van
de energie van die fotonen ging Einstein uit van Plancks hypothese (in de ogen
van Planck zelf gebruikte Einstein die hypothese verkeerd). Einstein bepaalde:
d k foton heeft een bepaalde energie E die aileen afhangt van de frequentie I! van
de straling: E =h. v, waarbij hook hier opgevat wordt als de constante van
Planck~O

Einsteins hypothese was geheel in strijd met de toentertijd geldende - en nu
'klassiek' genoemde - visie, dat de elektromagnetische straling een golfver
schijnsel is, dat volledig beschreven zou kunnen worden met de welten van Max
well. Daarentegen neemt men tegenwoordig aan, dat straling een dualistisch ka
rakter heeft: straling kan zich zowel als een golf-verschijnsel (golj-karaker) als
in de vorm van een verzameling fotonen (copusculair karakter) manifesteren. In
de jaren na 1910 werd ontdekt, dat niet aileen straling maar ook de materie zich
manifesteert als golfverschijnsel. De theorie die dit karakter van de materie on
derzoekt is de quantummechanica, die sinds ± 1925 is ontwikkeld.
Terwijl het foto-elektrische effect voor de klassieke natuurkunde een onoplos
baar probleem vown, is de verklaring ervan met behulp van Einsteins foton
hypothese relatief eenvoudig, wat de kracht en de bruikbaarheid van deze hypo
these onderstreept:
- Om uit het metaal te ontsnappen heeft elk elektron een bepaalde minimale
energie (on/snappingsenergie) nodig. Deze is afhankelijk van het metaalsoort.
Uit een metaal kan een elektron vrijkomen, als het de energie opneemt van een
foton van licht waarmee het wordt bestraald. Absorptie door een elektron van
meer dan een foton is niet mogelijk. Dat betekent, dat de foton-energie h.1! op
zijn minst gelijk moet zijn aan de genoemde ontsnappingsenergie. Dat verklaart,
waarom elektronen aileen dim kunnen vrijkomen, als de frequentie van hetlicht
groter is dan de drempelwaarde, die afhangt van het metaalsoorl.
- Het aantal vrijkomende elektronen is evenredig aan het aantal op het metaal
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vallende fOLOnen en is dan ook afhankelijk van de intensiteit van hetlicht.
- De maximale snelheid van de vrij komende elektroncn is daarentegen uitslui
tend afhankelijk van de frequentie van het lichl: de maximale energie (en dus: de
maxima Ie snelheid) die vrijkomende eleklronen overhebben bij hel verJaten van
hel melaaJ is hel verschil van de fOlon-energie h. u en de ontsnappingsenergie.

Planck protesteerde tegen deze corpusculaire verklaring en beklemtoonde,
dat de quanrumhypothese slechts ceo zuiver formele (wiskundige) aanname
was. Einsteins corpusculaire lichttheone hield hij voor cen terugkeren naar
de oude problematiek van Newton:41

Volgcru mij is de hoogste omzichti&hcid gebodCl1 met bcttckJting tot de corpU5Culairc l.hcorie
VIlD het Iicht [die van Einstc:in] ...
Dc thc:oric: van het licl1t zou andc:rs niet decennia maar CCUWCI1 achtcruitpa.l1.

Zo bevreesd was Planck, dat door het toedoen van Einstein de in.zichten
verloren zouden gaan die verworven waren door licht op te vatten als e!ek
tromagnetische golven.
Maar het protest van Planck mocht niet baten. En dat is weclerom in
bcJangrijke mate toe te schrijven aan technisch-wetenschappelijke ontwik
kelingen, die in dit geval voorafgingen aan de aannamen van Planck en
Einstein. V1ak voor de eeuwwisseling hadden de fysici Julius Elster (gest.
1920) en Hans Geitel (gest. 1924) het technische beginse! van de fotoee!
ontdekt en dit kon gemakkelijk verklaard en verduidelijkt worden met de
fotonentheone van Einstein.

Nog vele andere ontwikkelingen zouden hier verme!d kunnen worden
.waaiuit de integratie tussen techniek en modeme wetenschap blijkt. Zo kan
men wijzen op de geschieclenis van de kernfysica, waarin de theoretici als
Einstein, Bohr, Heisenberg, SchrOdinger en Pauli belangrijke inziehten
naar voren gebracht hebben. Deze in.zichten zijn aanvaard doordat de thea
neen begeleid werden door belangrijke technische ontdekkingen en
uitvindingen, te beginnen bij de rontgenstralen (1895), de alpha-, beta- en
gamma-stralen (1899) tot de vinding van de kunsrmatige radioactiviteit
(1934), van de splijting (1938) en het bouwen van de cerste kemreactor
(1942). Maar al deze technische ontwikkelingen waren zonder theoretisch
inzicht (zoals Bohrs theone van de splijting) Diet mogelijk geweest.
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tn het voorgaande ht:bben we enkele belangrijke eigensehappen van moderne
tht:orieen leren kennen.
- Ze veronderstellen een geavaneeerde teehniek en kunnen niet zander de:le
teehniek getoetst worden.
- Ze hebben een zekere neutraliteit ten aanzien van de zogcnaamde 'ware fysi
sehe werkelijkheid': men spreekt over het golf- of deeltjeskarakter van de mate
rie en ontwikkelt ook dienovereenkomstig inziehten en vraagt niet naar het ware
karakter van de materie. Een zelfde ontwikkeling doet zieh voor ten aanzien van
de wiskunde: euklidische en niet-euklidische meetkunde zijn beide ontwikkeld
en de wiskundige vraagt zieh niet aI', of de ruimte echt euklidisch gestruktureerd
is of niet.
- Wei wordt er een voorkeur uitgesproken voor bepaalde theorieen of metho
den en die voorkeur berust op de toepassingsmogelijkheid. Einstein had een
voorkeur voor de niet-euklidisehe meetkunde bij zijn algemene relativiteitstheo
rie. En we zullen later - in paragraaf 7.1 - zien, dattechniseh georienteerde
wetensehappers heel vaak een voorkeur koesteren voor de klassieke mechanica,
terwijl de meer theoretisch georienteerde een voorliefde hebben voor de (voor
noemde) quamummechanica, omdat deze algemener is dan de klassieke mecha
nica.
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6.2

Stelling

6.1.2 MOtkm-theoreweJu cmrwikJulingen

Niet aIleen voor de aanvaarding van theorieen over het bestaan van de
microfysische wereJd, maar ook - en dit spreekt nagen~ vanzelf - voor
het verkrijgen van nieuwe inziehten daarin, blijven gea ceerde tech-
nicken onontbeerlijk. Dat blijkt in het bijzonder bij het onderzoek van de
atoomkem en de elementaire deeltjes (waarvan er inmic¥els zeer vele
ontdekt zijn). Hiervoor zijn vacuiimbuizen nodig die v~t: kilometers lang
zijn. Met e1ektrisehe en magnetische velden wordens;materiedeeltjes
(zoals alpha- en beta-deeltjes, of ionen) versneld. Voor het registreren van
de gebeurtenissen in die vennellen kan niet meer vols worden met het
toekijkcn van een experimentator. De wereld van de ementaire deeltjes is
zo gecompliceerd geworden, dat de waameming aan de computer wordt
overgelaten, die impulsen kriigt via draden die in de b ' en gespannen zijn.
De meest indrukwekkende 'machines' V2'.n deze soort' Europa worden
gebouwd in de CERN (Conceil Europeen pour Ie Recher e Nucleaire), dae
gevestigd is in de buurt van Genevc. In 1986 zal er een ~ersne11er gereed
komen die cen lengte van 27 km zal bezitten. De~ee gemoeide eeehni
sche apparatuur kost tegen de twee miljard gulden. Ee~·van de
doelstellingen van het CERN-onderzoek is hee vaststelle van de theereti
sche re1atie tussen de verschillende soorten van kraehte (secrke en zwakke
kernkracht, elektromagnetische kraeht en gravitatiekra~ht) waarover nag
onvoldoende inzichten bereikt zijn. ~
Ook wordt er gewerkt aan wat meer 'speculatieve\theo een over de
"oerknal" ('big bang') waardoor de kosmos ontstaan zo ziin. Uiteraard
kan daarbii de vraag gesteld worden - en feiteliik word deze ook weI
gesteld - of die theoretisehe doelstellingen wei zoveel~'spanning en geld
rechtvaardigen. In ieder geval staat vast, dae voor dit odcrn-theoretisehe
onderzoek de technisch meest geavanceerde technicken onontbeerlijk zijn.

I
I

WAT ZIjN 'MODERN'-THEORETISCHE TECHNI~KENNU EIGENLljK

PRECIES? WELKE ZIjN DAARTOE TE REKENEN?I

T.0t tU ~-tJuoretiseJu technieken zijn primair al die Jchnieken .Ie rekenen
die betrekkmg Jubben op een doelbewwt bei'nvloeden van ~ mens van tU
microfysiscJu proeessen. 20 hebben de atoombom en de lL-buis gemeen, dat
ze tOt stand gekomen zijn dank zij wetenschappelijke kennis aangaande de
bctreffende microfysiscJu processen en de Kunde om dezc produktc:n te
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ontwerpen en te construeren. En om deze wctenschappelijke kennis te
verwerven waren er inderdaad ontwikkelingcn nodig zoals zij in paragraaf
6.1 beschreven zijn.
HCl in de stelling gebruikte 'primair' duidt op de omstandigheid, dat bet
bemvloeden van de microfysische wereld op de eerste plaats genoemd moet
worden (hij uitstek!), wanneer er gevraagd wordt naar voorbeelden van
deze technieken. Deze (misschien weI wat omsiachtig lijkende) opmerking
is nodig, omdat het begrip 'modern theoretische technieken' met he1emaal
precies is. Precieze begrippcn zijn nu eenmaal zelden te scheppen. Het
woord 'water' beeft chemisch gezien een heleboel betekenissen. De vakge
bieden der naruur- en scheikunde zijn ook Diet met exacte grenzen af te
bakenen, omdat er grensgevallen zijn. Maar weI kan men formuleren, wat
men bij uitstek van een fysicus verwacht; en zo kan men ook formuleren
wat men bij uitstek tot de modern-theoretische technieken rekent.
Tpt de modern-theoretische technieken zou men ook met emg recht al die
technieken kunnen rekenen die tot stand zijn gekomen dank zij
niet-klassieke wiskunde, die inderdaad wordt toegepast in bijvoorbeeld de
computerkunde. Ook laten sommige architecten rich weI inspireren door
cen niet-klassieke (niet-euclidische) voorstelling van de ruimte. Deze
problematiek laten we hier buiten beschouwing, omdat zij cen (niet zo heel
eenvoudige) methodologische verhandeling veronderstelt over de verenig
baarheid (consistentie) van verschillende theorieen en over de relaties
russen de tocpassingsgebieden van verschillende theorieen. Het gevolg van
de wer gekozen behandeling is, dat het begrip 'modern-theoretische tech
nieken' ceo beetie eng omschreven is.

Omwille van ceo beter zieht op de gevolgen van de gegeven omSCnrllvUll!l
van modern-theoretische technieken vragen we ons af, in hoeverre de
bezighedcn van de elektrotechnicus betrekking hebben op de
modern-theoretische technieken. Letten we op het standaardpakket van
vakken die in de opleiding zijn opgenomen, dan zien we dat relativiteits
theorie en quantummechanica daarin een Diet zo belangrijke plaats innemen
als bi; de technisch fysicus. Toch is het merendceI van de activiteiten van
de elektrotechnicus weI geriehr op het verder onrwikke1en en het meer en
meer toepassen van modern-theoretische technieken. Dat wordt in het
biizonder duidelijk, wanneer we nogmaaJs de uiteenzerting van Casimir 
in het voorafgaande in paragraaf 2.3 - lezen waar hij de afbakening russen
'k1assiek' en 'modem' toelicht. Bij het tot stand komen van de elekuotech
nische technieken ging aanvankelijk weI het initiatief uit van de
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Stcllins

Stelling

theoreticus. Het is alleen in een iets mindcre mate duidelijk dan bij de
technische fysicus.
In een nog veel mindere mate zal cr cen beroep worden gedaan op de
genoemde modeme theorieen bij het berekenen van be1astingen van vloeren
en daken en bij de analyse van de werking van tandwielen. Doorgaans zijn
de:ze dan ook tot de klassieke technieken te rekcnen.

Op de afhankclijkheid tussen modem-theoretische wetenschap en techniek
hebben de volgende twee stellingen betrekking.

Het is uiurst unwaarschijnIijk, dat deze modem-theorerische rechnieken onrdekl
en verder onl'llJikkeld waren zander kemfysica en zander quanrumfMchanica (en
zonder hoge-energie-fysica).

De rheoriein die in deze vakgebieden ontwikkeld worden verondersrelkn tech
nieken die zelf wederom een ver ontwikkelde werenschap verondersrelkn. Dar
geldlVOO1' de aanvaarding van die rheoriein en voor hun nadere precisering.
De laatste stelling is in paragraaf 6.1 reeds toegelicht. In de voorlaatste
stelling staat 'hoge-energie-fysica' tussen haakjes. Van dcze is eigenlijk
nog gcen technische toepassing bekend. WeI wordt deze in de toekomst
verwacht, zoals we in paragraaf 6.3 nog zullen zien.
De bijzondere kenmerken van de modem-theoretische technieken worden
vastgelegd door de bier boven geformulcerde stellingen. Deze kenmerken
hebben bcpaalde gevolgen. Een daarvan is dat de modem-theoretische
technieken cen aangeIegenheid zijn voor specialisren. Het is ondenkbaar dat
een burgemeester (zoals Guericke), cen literator-filosoof (zoals 0rsted), cen
dichter (zoals Voltaire en Goethe) of cen schcepsarrs (zoals Robert Mayer)
in staat zouden zijn belangrijke omwentelingen tewecg te brengen ten
aan.z.ien van de voomoemde vakgebieden.
Een ander gevolg is, dat bij de modem-theoretische technieken wetenschap
en techniek zodanig met elkaar verstrengeld zijn, dat ze - als bet ware 
'een eigen leven gaan leiden'. Oat wordt nog versterkt door het vooraf
gaande punt: de ontwikkeling van de op de:ze manier met elkaar
verstrengelde wetenschap en techniek kan allcen door specialisten beoor
dce1d worden. En ook kunnen de initiatieven bij deze ontwikkeling allcen
door specialisten genomen worden, zoals dit in het voorafgaande verduide
lijkt werd met de re1atie tuss;:n Kame:lingh Onnes en de technicus Flim.
nit verschijnsel van de nagenoeg ge1so1eerde en autonome ontwi.k.kcling van
wetenschap en techniek wordt tegenwoordig de problematiek van de
a&aorlOme spiraalbeweging genoemd ( door H.B.G. Casimir).
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un van de complexe vraagstukken die hiermee samenbangen is bet
dilemma van de informatie-overdracbt: enerzijds houdt men het voor
gewenst de bevolking ('de bdastingbetaier') o~ de boogte te stellen van de
oncwikkeling van de 'spiraal' vanwege bet maatschappelijke belang hiervan
en anderzijds is bet een niet-eenvoudige opgave de cntwikkeiingen in een
voor oiet-spccialisten bcgrijpelijke taal te beschrijven. Op alie detailpro
blemen die hierbij ceo rol spelen kan hier Diet nader ingegaan worden.

6.3 ZUN TEGENWOORDIG ALLE TECHNIEKEN MODERN EN DAAROM

MICROFYSISCH?

Oat is natuurlijk niet het geval. Maar door het voorafgaaode zou misschien
de indruk gewekt kuooen zijn, dat tegenwoordig bet fuodamentele
technisch-weteoscbappelijke onderzoek aIleen door fysici - die gespeciali
seerd zijn in de kemfysica, de quanrummechanica en speciale
relativiteitstheorie - verricht zou kuooen worden. Voor een meer genuao
ceerd inzicht zullen we ODS bier met [Wee vragen bezighouden:
- Wat is de industrieel-techoische relevantie van het modem (techoisch)
wetenschappelijke onderzoek?
- In hoeverre is de huidige technologie van dat onderzoek ath.aokelijk?
In het volgende za1 het samenspel van de verschillende techoieken worden
behaode1d.

6.3.1 Industrieel-techniscM rekvantie van modern-tMoretisch anderzoek

De moeilijkheid van de eerste vraag berust op de omstaodigheid, dat niet
aIle toepassingsmogelijkheden van een theoretisch inzicht van meet af aao
bekend zijn. Oat kao onder meer verduidelijkt worden met de toepassingen
van de aerodynamica. Oeze klassieke weteoschap heeft niet geleid tot de
uitviodiog van het vliegtuig of tot die van de auto. Hebben bekende
aerodynamici (Helmholz en Lalande) zelfs Diet beweerd, dat het vliegtuig
priocipieel indruist tegen de grondwetten van de aerodynamica? Maar weI
kon - nadat aao het eiod van de negentiende eeuw en het begin van de
twintigste eeuw die uitvindiogen gedaan waren - het aerodynamisch onder
zoek bclangrijke bijdragen leveren tot de perfectionering (vooral ten
aanzien van het scroomlijnen) van deze verkeersmiddclen. Oaarom kao er
over de industrieel-techoische reJevantie van weteoschap alleen gesproken
worden op grond van feitelijke toepassingen en op grond van min of meer
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gefundeerde verwachtingen. Voor het gemak beperken we ons tot de feite
lijJu wepassingen van de modeme theorieen.

Beginnen we ooze overwegingen met het modem-theoretische onderzoek,
dat zich bezighoudt met de a11ergrootste lichamen, namelijk met de hemel
lii:hamen. De door deze wtgestraalde lichtgolven worden waargenomen met
behulp van telescopen. Met fotometrische tet:hn.ieken worden de intensiteit
en de frequentie van het licht gemeten en wordt geprobeefll specrraalanaly
tisch vast te stellen wt welke materialen de hemellichamen zijn
samengesteld. De fotoce! vindt versehillende toepassingen bij de astrofolO
grafie. De elektronica maakte aanmerkelijke tet:hn.ische verbeteringen
mogelijk op het gebied van de radiD-asrronomie; dit is het onderdeel van de
sterrenkunde dat de radiogolven vanwt het heelal analyseert. Voor het
vereiste oplossende vermogen (dat is de mogelijkheid om nog te kunnen
onderscheiden tussen zeer dieht bij elkaar liggende punten) zouden
komvormige antennes met een doorsnee van enkele kilometers gebruikt
moeten worden. Deze tet:hnisch bijna onmogelijke constrUctie heeft men
weten te vermijden door een handigheid: men maakt gebruik van elektro
nisch sruurbare en onderling gekoppe!de antennes. Om de grote
hoeveelheid 'mis' die opgevangen wordt op een verantwoorde wijze te
verwerken zijn kabelcombinaties nadig om de signalen te selet:teren door
deze te verrragen. En automatisering en procesbewaking zijn onontbeerlijk
om al die processen te coordineren.

De sterrenkunde behoort tot het modem-theoretische onderzoek in de hier
in het voorafgaande gemtroduceerde betekenis. In de asrrofysica houdt men
zich immers niet slechts bezig met (het klassieke Newton-probleem) de
vraag naar de krachten, die de·omwentelingen en bewegingen van de
heOlellichamen bewerken. Oak naruurkundige en scheikundige processen
die zich in of op de hemellichamen afspelen worden geanalyseerd. Een van
die processen is het type kemreacties dat Jurnfusie wordt genoemd. In
tegenstelling tot kemsplijling worden bij de kemfusie atoomkemen samen
gesmolten. Evenals bij de splijting kan daarbij et:hter massa verloren gaan,
waarvoor energie vrijkomt volgens de bekende formule van Einstein w[ het
jaar 1905: E = mel. De meeste hemellichamen (zon, sterren) ontlenen hun
energie aan deze kernfusieprocessen. Bovendien worden in de astrofysica de
elementaire deeltjes geanalyseerd die in de kosmische straling waargenomen
worden.
Hieruit blijkt dat de extremen zeer dicht bij elkaar staan. Her sterren
kundig onderzoek van de astronomische objet:ten raakt dat van de kleine
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c1cmentaire deeltjes. Deze worden onderzocht in de
c1cmentaire-deeltjesfysica met de grote versnellers, zoos die - hier boven
kwam dat reeds ter sprake - bij Geneve, Brooklyn (vs) en Serpucho (USSR)

gebouwd zijn. Voor beide blijken de geavanceerde technieken nodig en
beide missen ze DOg technisch relevante toepassingen. In de
~lemenlaire-dee/ljesfyricaworden weliswaar belangrijke inzichten aangaande
de strucruur van de materie ontleend, en min of meer gefundeerde opvat
tingen over hel ontstaan van de kosmos ontwikkeld. Misschien zullen deze
inzichten in een later stadium wei eens industrieel-technisch toegepast
worden. Tot op heden is dat echter Dog niet het geval. In het bijzonder is
de ruimtevaart niet te zien als een toepassing van de astronomie. Datgene
wat van de ruimte bevaren wordt is immers maar een uiterst gering deel
vergeleken bij het geheel. Om dit tot uitdrukking te brengen protesteen
Casimir tegen het gebruik van het woord komumaUl (in de betekenis van:
kosmos-reiziger) en wijst hij erop, dat de zogenaamde ruimtevaarder
slechts te vergelijken is met een bermtoerist.
Vanen we kart samen: hoge-energie-fysische theorieen en de astronomi
sche theorieen van de twintigste eeuw zijn modem in de betekenis van de
tweede stelling van paragraaf 6.2. Technologische planning is zelfs onont
beerlijk am de 'onderzoeksfabrieken' voor deze doeleinden te bouwen.
Maar de theorieen zijn nog Diet industrieel-technisch toepasbaar.

De kemfysica daarentegen kent drie soonen van toepassingen: kembewape
ning. kemenergievoorziening en radio-isotopen. De eerste twee kwamen in het
voorafgaande ter sprake. Radio-isotopen worden gebruikt voor medische
diagnostiek en ook voor het bestrijden van boosaardige weefsels zoos
kankergezwellen. Radio-isotopengenerators die werken op het verval van
radioactieve isotopen, werden gebruikt voor bet opwekken van energie voor
onbemande ruimteschepen: Overzien we de nu inmiddels meer dan tachtig
jarige geschiedenis van de kernfysische theorieen, dan kan men vaststellen
dat Dog slechts een klein gedeelte tot DOg toe technisch wordt toegepast.
Wat is de theoretische achtergrond van de overige technische ontwikke
lingen van de twintigste eeuw? Hierover zeg! H.B.G. Casimir:

Allc andere technische vooruitgang... berusne op verschijnselen binnen de greep van wat ilt
'1rIditioncle' quanrummechanica noemde en van de macroscopische theorie...

Om deze :lin te begrijpen is het naruurlijk nodig te weten, wat er onder
~,hanial tradilioneu quanllUrImecMrma te verstaan is. Over de quanrummechanica en

haar ontstaan is in het voorafgaande het een en ander gezegd. Om te
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kunnen aangcvcn wat cr van dit vakgcbied wei en wat daarvan nict tocpas
baar is in dc industrielc technologic maakt Casimir ondcrschcid lUSSCn ceo
meer traditionelc en een Diet-traditioneie quanrummechanica:

Tussen de 'traditionclc' quanrummeehanica. dat is dc quantummcehani.:a tocgepast op
atomen. moleculen en vaste stoffen en quantummechanica tocgcpast op atoomkemen, bcstaan
[Wee bdangrijkc vcrschilpunten. Tcn eente in de traditionelc quantumItlCChanica blijven de
dccItics bcstaan. Ecn elcktron blijft cen clektron en zelfs ecn kern kan aJs ecn stabicl deeltje
worden beschouwd, mct ecn massa en ecn lading••• en ecn magDctisch moment. Mct de mogc
lijkhcid van radioacticf uitecnvallen boeft... geen rekcning tc worden gebouden. Ten rwccdc:
in de 'traditionclc' quantum.meehanica kent men de wissclwcrJtinacn. Hct cni&c ~htveld dat
in aanmcrkina hocft tc worden gcnomen is bet clclttromapctische veld. (1983, biz. 298)

Hicruit blijkt, dat de invlocd van dc modcrne theorieen relaticf gezicn nag
maar gering is geblcven. Gering moet Diet misvcrstaan worden: dc invloed
mag misschien weI indrukwekkend zijn (daarovcr zullen we in het hierna
volgendc wat mccr inzichten verwerven), maar van het grote arscnaal aan
modcm-theorctische inzichtcn is Dog weinig omgezct in technische tocpas
sing. Waarschijnlijk is dat nagcnocg onontkoombaar: een grotc overdosis
aan theorctischc inzichtcn en veel technische know how is vereist voor het
doclgcricht tocpassen van wetenschap in de industrielc techniek,
Kon samcngcvat: van de kcmfysica zijn dric industriele toepassingcn
bckend; dc quantummechanica kent veel meer tocpassingen (elektrotechni
sche, elektronica), maar dat geldt cigcnlijk allcen voor de zogcnaamde
'traditionele' quantummechanica.

6.3.2 E, is heel wat men modeme theorie dan modeme theorerische techniek

Enerzijds is er nog maar wcinig van de modcme theoretischc inzichten
omgezet en verzilvcrd in industrielc technicken. Anderzijds is het
sf'in-off-effect van de tocpassingen over dc verschillende technologieen zcer
grOOt. Van deze invlocd op dc technologic probercn wc ons bier cen bccld
tc vormcn.
Met hct begrip technologie hebbcn we ODS reeds beziggchouden in paragraaf
5.1. Het is misschien weI van belang erop te wijzen, dat er vele verschil
lende betekcnissen zijn die un het woord 'technologic' worden toegekend.
Maar om de tekst Dict a1 te zcer te beiasten met subtiele onderscheidingen
bcperkcn we ODS hier slechts tot een betekenis en weI die, welke als voIgt
omschrcvcn kan worden: technologie is het sysumatisch toepassen van exact
r»eunsc1ulppelijke kennis bij de dMleinden die bij de produJuU TllJgesaeefd
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worden. Het spreekt vanzclC, dat economische motieven en daarbij min of
mccr aansluitende maatsehappclijke bchocften ceo invlocd hcbben op de
ontwikkeling van de technologic. En ook is het duidelijk, dat de industrieIe
Iaboratoria voor het merendeel hun taak aan deze ontwikkeling ondenen.

In overeenstemming met Casimir (1983) maken we bier onderscheid tllsscn
vier soonen tcchnologieen: verkeers- en energietechnologie, informatie
technologie, technologie van de materialen en chemicalien en de medische
en biologische technologie. De indeling bcrust op een wat globale onder
scheiding in doelstellingen die met technologieen worden nagestreefd.
Tot wrkem- en energierechnologie bchoon alles, wat de energievoorziening
of het vervoer ten dienste staat: elektrische centrales, turbines, enzovoons,
en de machines die in sterke mate van energievoorziening afhankelijk zijn.
Tot infurmatierechnologie bchoon de produktie die bctrekking heeft op tele
communicatie en microdocumentatie: rac:ic , televisie, bandopnemers,
rekenmachines, computers.
Tot materiaal- en chemiscM technologie behoon de vervaardiging van
metalen, legeringen, plastics, kunststofvezels en chemicalien (waanoe zowel
de kunstmestsoonen als ook de farmaceutische produkten te rekenen zijn).
En ten slotte zijn tot medisch4 en biologisch4 rechnologie te rekenen: de
methodes voor therapie en diagnostick en ook de genetica van gewasscn en
de biologische methodes om insckten te bcstrijden.
Alhoewel de indeling Diet voUedig en Diet-exact is, kunnen we uitgaande
van het genoemde onderscheid wei enkele gedachre-experimenten door
voeren die een beeld geven van de invlocd van de modem-theoretische
techniel'en.

Indien we uitgaan van het meest enge bcgrip 'modem-theoretische tech
Dicken' (bij dit enge begrip bcperkt men zich dan tot het strikt
miccofysische) en we ons afvragen welke produkten daaruit geresulteerd
zijn, dan stoten we op de volgende: kemcentrale, transistor, computer,
laser, enzovoons. Ook al zouden we probcren deze lijst voUedig te maken,
toch zou het aantal produkten van deze lijst Diet de vijftig overschrijden.
En ook zijn de theoretische uitgangspunten die voor de 9ntwikkeling van
de genoemde soonen van technologic gebruikt worden overwegend
klassick. Oat blijkt onder andere voor de energietechnologie. Casimir stelt
dienaangaande vast:
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Conc:lusie

Zien we af van de kemenergie - die overigens nog cen klein percentage van onu huidige ener
gievoorziening fu,ndcert - dan kunnen we het volgende stellen: 'Alle andere onderdeien van de
energietecl1niek berusten Diet op recente vorderingen van ons inzic:ht van de grondslagen der
Datuurkundc. Ze moetcn gcbruik makcn van mechanic:a, van hydro- en aerodynamica, van
thermodynamic:a en dat zijn vakken waarvan de grondbcginscle.n... aI in de vorige ceuw
werden vurgc:steld. Oat betekent Diet dat werk op deze gebicden mindcr wetensc:happelijk is
en zckcr Diet dat het mindcr moeilijk is dan werk in andere ric:htingen. Integendeel, het is
bijvoorbeeld welbekend dat aerodynamic:a cen heel moeilijk onderwerp is. Zelfs met behulp
van grote computers kan men het gedrag van em vliegtuig Diet volledig uittekenen: windtun
nels ziin nag Diet overbodig.·

Ook de uitgangspunten voor de informatietecbniek zijn theoretisch gezien
- althans voor de komst van de transistor - klassiek. Casimir:

V66r de mIDSt van de transistor was de infonnatietecl1niek gebasccrd op kla.ssieke elektro
dynamica en k1as$idte mechanic:a.

Tech hebben die weinige Dieuwe produkten die aan de strikt
modern-theoretische tecbnieken te danken zijn de gehele technologie
veranderd. Oat geldt ook voor het onderzoek dat gericht is op de verdere
ontwikkeling ervan. Maar deze vaststelling is Diet in strijd met de vastst(}·
ling betreffende de ovcrwegende invioed van de klassiek-theoretische
beginscicn. Weliswaar wordt bij ieder onderzoek tegenwoordig weI cen
computer ingeschakeld; hierdoor wordt dit onderzoek echter DOg niet
'modem-theoretisch' in de voomoemde betekenis. Een boekhouder
behoeft de theoretische beginsclen waarop de computer berost Diet te
beheersen om deze te gebruiken. Op dit vraagstuk komen we in paragraaf 7
terug.

Indien we van het zeer enge begrip 'modem-theoretische techWeken'
uitgaan, dan is de invloed van deze technieken op de modem( technologie
enUzijds klein met betrekking tot het aantal soorten van produkten en
anderzijds groot, omdat de weinige soorten toch we! heel ingrijpend de
werkwijzen op alle Diveaus bemvioeden.
Gaan we uit van cen iets breder begrip 'modern-theoretische techWeken'
(Diet alleen het microfysische techniek valt daaronder, maar alIe technieken
die zonder voorafgaande theorie ondenkbaar geweest waren - men raad
plcge nogmaaJs de Casimir-tekst van paragraaf 2.3), dan zijn de
voomoemde technologieen in cen veel sterkere mate afhankelijk. Zonder de
theoretische inzichten die door Faraday, Maxwell en Hertz gevonden zijn
was de informatietechnologie nog in cen primitief stadium. En dat geldt
ook voor dc overige vormen van technologic: de verkeers-, dc medische en
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de materialentechnologie. Wat de materialenkennis betreft: bet is immers
de informatietechnologie geweest die de vraag naar bepaalde materialen
gestimuleerd beeft (vooral magnetiscbe materialen) en die omgekeerd de
ontwikkeling van de kennis ervan mogelijk gemaakt beeft.
Bij het lezen van bet voorafgaande zal misschien de vraag opgekomen zijn,
waarom er twee begrippen 'modem theoretiscbe technieken' gebruikt
worden! Wat is de zin daarvan? Die is deze: bet brede begrip verduidelijkt,
dat zeer veeJ in onze dagelijkse omgeving aan theoretische ontwikkelingen
te danken is; het enge begrip verduidelijkt, dat de 'verzilvering' van weten
schap in technische produkten Diet zeer soel verloopt en geduld vereist.
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7 Bet sameospel van de technieken

7.1 THEORETISCH ZIJN DE 'MODERNE' INZICHTEN SUPERIEUR. DUS ... ?

In sommige gevallen schiet de klassieke mechanica te kon. Oat is vooral
het geval bij hele kleine deeltjes en bij lichamen met extreem hoge snel
heden. Voor de verschijnselen die tot dat bereik van de fysische
werkelijkheid behoren zijn de modeme theorieen ontwikkeld. M.et de quan
tummechanica en de relativiteitstheorie is men echter niet aileen in staat
een goed inzicht in die verschijnselen zich eigen te maken. Men kan ennee
ook die fysische processen verklaren waarvoor vroeger en nu ook nog de
klassieke mechanica gebruikt worde Voor de zuivere wetenschapper zijn de
modeme theorieen daarom superieur: ze kennen minder uitzorukringen dan de
klassUJu. Ze zijn algemener; hun toepassingsgebied is groter. Daarom
hechten niet-technisch georienteerde academici daaraan $Oms meer waarde.

Maar technische toepassing veronderstdt kMW Jww; dat wil zeggen dat
men een verschi;nsel niet all~n moet kunnen begrijpen, maar men moet
zich ook cen verstrekkende detailkennis van de processen eigen gemaakt
hebben. Oat geldt zowd voor de klassieke als voor de modeme technieken.
De theoretische verklaringen van de aberraties van de telescopen gingen
lange tijd vooraf aan de feitelijke technische ingrepen, die het euvel vermin
derden. Lange tijd voor hun rea1isatie waren de mogelijkhed~nvan
kemsplitsing en kemfusie en ook van de lasertechnieken theoretisch
bekend. Maar de feitelijke toepassing vereiste de oplossing van vele detail
problemen.
Dit verduidelijkt, waarom technische wetenschappers heel vaak en zo vee!
mogelijk genoegen nemen met klassieke theorieen. Omdat men zich deze
(relatief gezien) gemakkelijker eigen kan waken, blijft er meer ruimte over
am zich de meer op praktische details gerichte know how eigen te maken.
Oat wi! zeggen dat in vele gevallen de modeme theorieen buiten beschou
wing gelaten worden, alhoewel men weI weet, dat ze universeler zijn.
Casimir, die toch echt niet onder verdenking kan Staan een te geringe fasci
natie voor theoretische ontwikkelingen te bezitten, formuleen dat zo:

Tegen bet einde van de negentiende eeuw bad de kl.usieke natuurkunde bet technisclJe
stadium bercikt.

Oat wi! zeggen: ze was af en had geen correcties of herzieningen nodig met
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beuekking tot die gebieden van de techniek waar ze vrucbtbaar toegepast
wcrd en beden ten dage nog toegepast wordt. Fundamented waren die
gebieden afdoende doorgrond. Oat wi! ecbter niet zeggen, dat de ontwikke
ling gestopt werd. Integendeel: nog veel detailkennis moest verworven
worden (auto- en vliegtuigproduktie moesten nog op gang komen).

Voor de praktijk van de ingenieur Lebben deze vaststellingen tot gevolg,
dat de ervaringstechnicus zicb primair op zijo ervaringsinzicbten en de
'klassieke ingenieur' zicb primair op de klassieke inzichten zaJ concentrl:ren
om de detailproblemen te beheersen, hetgeen de techniscbe toepassing
verondersteit. Maar er zijn altijd weI twijfelgevallen mogelijk. In paragraaf
2 hebben we dat reeds gezien: voor grote consuucties raadpleegt de bouw
kundige de specialist voor de exacte berekening van de kracbten die in de
consuuctie zullen gaan werken. Bij de huidige pogingen om bi; huizen te
komen tot een maximale isolatie worden thermodynamici geraadpleegd. En
alhoewel quantummechanica niet tot het vakkenpakket van de bouwkun
dige ingenieur gerekend wordt, is een quantummechanische analyse van
eigenschappen van materialen misschien soms weI nuttig. Op deze wijze
grijpen de verschillende soorten van technieken in elkaar.

7.2 DE 'HtSTORISCHE NOODZAAK' VAN DE ERVARtNGSTECHNIEK

In de gesehiedenis is het altijd gevaarlijk te spreken over een historiscbe
noodzaak. Op de vraag, of de Eerste en de Tweede Wereldoorlog noodza
kelijk waren kan met g~n zinnig antwoord gereageerd worden. Maar bij de
technische ontwikkeling ligt dat iets anders. We kunnen immers met
redelijk grote stelligheid beweren, dat de ervaringstechnieken vooraf
moesten gaan am de klassieke en deze wederom am de
modern-theoretische.

De optische instrumenten die met behuJp van klassieke ontwikkcld en
geperfectioneerd zijn, waren immers niet tot stand gekomen zonder de
daaraan voorafgaande inzichten van de opticiens en glazenslijpers. Ook de
barometer kwam pas tot stand na de inzichten die met de lucbtpomp en
met de experimenten van Maagdenburg verworven waren. Maar oak veron
dcrstelden de modem-theoretische ontwikkelingeD de klassieke: de
ontdekking van bet bestaan van het clektron veronderstelde de mogelijk
heid met elektriciteit te kunnen experimenteren alsmede verontwikkelde
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vacuumtechnieken en impliciet dus ook de methodcn en techn.ieken om
druk, temperatuur en slroomsterkte nauwkeurig te kunnen meten.
Overigens veronderstelt de voongang van het actuele modeme ooderzoek
in boge-energiefysica zelfs de appararuur die pas na de Tweede Wereld
oorlog ontwikkeld is. Oat bleek toen in 1983 in bet CERN te Geneve
wederom cen paar nieuwe dceltjes (ze werden 'W-dceltjes' en 'Z-deeltjes'
genoemd) geproducec:rd en ontdekt waren. Voor bet waarnc:men van die
deeltjc:s ken niet meer de methodiek gebruikt worden die in 1952 door de
fysicus D.F. Glaser ontwikkeld was; deze hestond d.aarin dat de deeltjes
door cen oververhiue vloeistof (ether bij cen temperatuur van 140 0c)
bewogen werden en daarbij cen spoor van gasbc:lletjes deden ontstaan. Dit
verschijnsc:l werd vervolgc:ns gefotografeerd. Over deze methodiek zegt in
1983 Herwig F. Schopper, de buidige algemene directeur van he~ CER."1:

vroeser beeft men de dceltjC1 gefotografcerd met opnamcn van het zogeuaamde bcllenYat.
MlIllr die methodiek is Diet mcer toerakc:nd om dergelijke gebeunenisscn (m bet ontstaall ,om
de W- en Z-dceltjC1) te midden VIl1 wvele andere te ondenchciden en waar te nemen.
Tqeuwoordig maakt men gebruilt van elektrou.ische techmeken.(!) Daarbij wortien veie
duiz.enden dcaadjC1 gcspannen in de buun van het punt waar de botsulg plaau zaj \-mclc:l.. Ek
draadje wordt vcrboDden mct cen computer. ODUtaat cen dceltje en vlicgt het lWl ec:n :1nIac.le
voorbij, dan rocpt hct cen dektroDiscl1e unpuh op, die door de computer ICCcps'O"CCl'Ci wor:it.
Dc computer houdt z.e vast op cen band ro bn nadcrhand de sporcn VIl1 het ;1c.ltle re:::::'ll'

suucrcn. Daaruit ontstaall aibc:cldingen die DCt w mooi DJD all de fotO'~.

De wetenschapper die bet experiment beeft opgezet slaapt, tefWljl de
computer 'waarneemt' wat er zicb tijdens bet experiment in het laborato
riwn afspeelt. Op deze wijze is bet modernste theoretische onderzoek
afbankelijk van wederom modem-theoretische technieken: de compute:
immers was zonder modeme theorie niet gevonden en zonder computer
zijn de nieuw te ontdekken deeltjes van de andere niet te enderscheiden.
~sentieler voor ons onderwerp is, dar ook bet modem-theoretische en het
op moderne techn.ieken georienteerde ooderzoek het niet kan stellen z.onder
ervaring en zonder puur intuitieve vermoedens (dat is: zonder een goed
gefundcerde of goed uitgewerkte theorie en puur aileen met ec:n geoefend
'Fingerspiczengefiihl'). Zo venelt Casimir over het zoc:ken in het indusmde
laborarorium van Philips naar goede fabricagevoorschriften, bet volgende:

£en witllOCJmd gcstooltte woifraamdraad IS cen bruiltbare biliodc, d&e 'TOC:JCC \'1IU... wert:
toqeput, maar de hogc tcmpcntuur multi dat de Icvcnsduur kart lS en er ~lll we. lInacn
DIdclcn. Nu is de encrpe die cen clektroD Dodlg hccft am wt ec:n metaaJ te ontsn&;>pc£ ~:
voor alle metalcn evCD lP'oot CD bovCDliicD lw1 z.e WOrdeD vcrmdcrd aoor OPpcl"\·lIlII;~CI..
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Dar Iwa It-fnlitaticf - en zelfs min o{ meet kwmntatiei - worden begrepen op grond van een
vrij eaawudiae theoretische beschouwiq. Die bepu.lde de ricbling van uirvoerig empirisch
onderzodt en daaruit resulu:crden in de loop van de jaren dertig en veertig zeer efficiente
oxydekathodes. Zul.ke utbodes klll1l1Cn bestaan uit een buisje van nikkeJ dat wordt verhit
door een inwendic spiraaltie. De buitenkant van dit buisje wordt bedekt met een dun bagje
van een pasta van bariumcarbonaat... Terwijl de buis wordt leeggepompt wordt de kathode
verhit en de carbonacen worden ondeed. Wat overblijft is een bagje van barium- en
Sl!'Ol1tiumoxyde. Bij een activeringsproces wordt dat laagje gedeeltelijk verder ondeed door
elektrolyse en bet uiteindelijke resultaat is een buisje van nikke1 bedekt met eeo poreuze, fiin·
korreJ.ille bag van barium- en srronnumoxyde, waarbij de oppctVlakte van de korrels weer
pdcdtelijk is bedekt met een beel dun laagje barium. Ook in de korrels kan een overschot
van barium aanwezig zijn. We worden bier geconfronteerd met ec:n situane die in de industrie
vee! voorkomt. De grondbeginselen zijn wei duidelijk, maar bet gedrag van de utbode bangt
ai van kleine details van korrelstruetuur, van oppervlaktestruetuur, van de boeveelheid barium
aan bet oppctVlak en binnen in de korre1s. Gc:leidelijk un wordt de samenstelling en de
werkwijze proberenderwijs geopt.ima.li.seerd en tenalone komt men tot een totaal un {abricage
voorschriften die voortaan nauwkeurig worden gevolgd, hoewel het heel goed kan zijn dat een
dee1 ervan puur biigeloo{ is.

Blijkbaar zijn de modem-theoretische technieken niet zonder meer uit de
theorieen te ontlenen: het op-goed-gcluk-af proberen en experimenteren
zander heel precies de weg te weten, die men nu eigenlijk weI moet
volgen... dat alles blijft ook in het modeme technisch-wetenschappelijke
onderzoek nag een heel belangrijke plaats innemen.
In overeenstemming daarmee wordt er weI eens gezegd, dat er zeer vele
heel erg toevallige factoren een rol gespeeld hebben bij de ontdekking van
de transistor (waarover we in het voorafgaande reeds spraken). Om dat
toeval van het technisch wetenschappelijke onderzoek aan te duiden spreekt
men weI over serendipity of gebruikt men de uitdrukking:'het toeval van de
techn.ische werkelijkheid' .

Ondanks het ·Fingerspitzc:~gefUh.l', de ervaring en d~ tlinke dosis van geluk
die een rol spelen bij het technisch wetenschappelijke onderzoek blijft van
kracht, wat we in paragraaf 6.1 conc1udeerden: nadat de technische vinding
gedaan is, ka.n het merendeel van de (met geJuk en toeval gevonden) fabri·
cagevoorschriften wei theoretisch verkJaard worden.
Bovendien moet de rol van het toeval niet overdreven worden. In een
geheel andere context bericht Casimir:

We badden ODS in het Pbilips-laboratorium nooit ernstig verdiept in bet probleem een
optische laser te maken. Zodra we boorden dat dit elders was gelukt, singen we un het werk
en binnal enkelc weken badden wij er ook een gemaalr.t.
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Due berkhtgeving lijkt op die van Galilei in 1610, die alleen maar gehoord
had, dat men er in Holland in was geslaagd een telescoop te fabriceren.
Binnen enkele dagen had hij de vinding verbeterd. Het toeval van de tech
nische vinding wordt dan ook blijkbaar door de technische wetenschap
ingehaald: de kunde en de kennis maken het toeval mogelijk. Toevallig is
alleen de exacte plaats en het encte tijdstip en ook de personen. Zonder
Edison hadden we nu ook beschikt over de mogelijkheid gloeilampen te
gebruiken.

7.3 DE ROL VAN DE ANALOGIE IN HET

TECHNISCH- WETENSCHAPPEL[j KE ONDERZOEK

De natuurwetenschappelijke en technische werkelijkheid is rijk aan
verschijnse1en en mogelijkheden die onderling a7UJwgieen vertonen. Analo
gieen zijn relaties waarbij verschijnselen (of andersoortige objecten) grate
verschillen vertonen maar desondanks een zekere overeenkomst met elkaar
hezinen. De analogie behoort tot de relaties waaraan in de geschiedenis van
het wetenschappeliik denken zeer vee! aandacht geschonken is. Aristoteles
probeerde met behulp van de analogie reeds een eenheid in het filosofische
en wetenschappelijke denken aan te brengen en op die manier een alomvat
tend systematisch inzicht te verwerven van de gehele werkelijkheid.
Maar DOg steeds vormt de analogie een belangrijk onderwerp van mathema
tisch en van logisch onderzoek - onder anderen van Josef Bochenski. In de
modeme natuurwetenschappen speelt de analogie nog steeds een belang
rijke rol in de heuristiek (dat is: in het zoeken naar analoge - populair
gezegd: soortgelijke - oplossingen). Casimir:

De wWtunde die ontwikkeld werd voor de beschrijving van mechanische (en akoestische) tril
linBen kon worden ~bruikt om de oplossingen van de SchrOdinger-verge1ijking te vinden en
omgeJteerd hebben Darourlcundigen die waren grootgebracht met golfmechanit.::a, hun vaardil
heden gedurende de Tweede WereJdooriog met vrucht tOCJepast op de golfpiipen en trilholta
die worden ~bruikt in radarappararour. Bijzoadere oplossingen van niet-lineaire vergdij
mgen - solitons - lcunnen een bclangrijke col pan spelen in diverse takken van de
Datuurkunde. Ana!ogiecn, bijvoorbee.ld tussen hydrodynamische verschijnselen en verschijn
selm uit de deeltjesfysica, kunnen beuristische en zeker ook didactische waarde bebben.
(Elden vermeld ik ook de anaIogie tussen ba1fgcleidertbeorie en de theorie van de positieve
elektronen.)

Wat Casimir hier in wat abstraete voorbeelden verduidelijkt zullen we meer
in detail gaan bekijken in de context van het techniscll wetenschappeli;ke
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ontwerpen.
De analogie heeft een belangrijke rol gespeeld bij bet vinden en het eerste
ontwerpen van de euktronmmicroscOO1' in de jaren twintig en dertig. Leaen
we op de overeenkomsten en verschillen tussen de bier afgebeelde lenzen:
de linkse is een convcxe glazen lens met een daarbij behorend brandpunt.

lens

brandpunl

spoel

brandpunl

FIGUUR 1.24

Analogie tussen de optische en de
magnetische lenzen
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Rechts staat daarentegen een 'elektronische lens' afgebeeld: dat is een spoel
die een e1ektrisch veld opwekt, hetgeen de breking van de e1ekuonen
bundel veroorzaakt. De werking van de spoel is analoog met die van de
glazcn lens: de bundel wordt zodanig gebroken, dat cr een brandpunt

B

o

c

FIGUUR 1.25

Analogie tussen de wcrkingen van
microscopen
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ontstaat. Maar het gaat bier natuurlijk om gcheel verschillende stralen en
gcheel verschillende werkingen. De eerste die deze anaJogie ontdekt heeft,
is in 1926 de Duitse fysicus Hans Busch geweest. Zes jaar later con
strUeerden Max Knoll en Ruska de eerste elektronenmicroscoop, zoals in
tiguur 1.24 aan de rechterkant staat afgebeeld. De werking ervan is anaJoog
aan die van de lichtmicroscoop, die aan de linkerzijde staat afgebedd.

Bij de lichtmicroscoop wordt vanuit de lichtbron A licht uitgestraald via de
lens B naar het voorwerp C, dat hierdoor belicht wordt; lens D vormt van
C een vergroot beeld E, waarvan gedeelte F nogmaals wordt vergroot door
lens G, zodat uiteindelijk het beeld H ontstaat. Het beeld H' van de
elektronenmicroscoop ontstaat door cen werking die op een anaJoge wijze
verloopt: de elektronenbundel vanwt de kathode A' wordt op het voorwerp
C' geconcentreerd door spoel B', die - geheel in de lijn van de anaJogie 
'magnetische lens' genoemd wordt. Door voorwerp C' wordt de straal
'gemoduleerd' en na nogmaals door spoel D' geconcentreerd te zijn doet de
bundel het beeld E' ontstaan; daarvan wordt wederom een gedcelte,
namelijk F', weer vergroot door spoel G'.

De (1f)ereenkomsten zijn frappant, maar ondanks die overeenkomsten blijven
de verschiIlen en dat is kenmerkend voor de anaJogie. Niet alleen wordt er
met de elektronenmicroscoop cen veel grotere perfectie bereikt - doordat
vee! kleinere voorwerpen zichtbaar worden gemaakt -, maar ook blijft de
elektronenbundel haar cigen speciti.eke eigenschappen bezinen in tegenstel
ling tot de lichtstralen, zoals die in de meer traditionele lichtoptica worden
beschouwd. De verschillen mogen Diet miskend worden; maar toch heeft
de klassieke optica - zoals de Franse techniekhistoricus Pierre Rousseau in
verschillende werken beeft verduidelijkt - een belangrijke rol gespeeld bij
bet ontwerpen van modeCll-theoretische technieken op het gebied van de
optica.
Hier wordt natuurlijk Diet bestreden, dat de anaJogie als beuristisch
beginsel bij bet zoeken naar oplossingen op alle gebieden van de natuur
en tecbnische wetenscbappen een belangrijke rol speelt. Maar in bet
bijzonder speelt zij een rol bij de wisselwerking tussen de drie typen van
technieken die we in bet voorafgaande hebben beschouwd. En aangezien
ons (bij de buidige opleidingen) de klassieke technieken meer vertrouwd
zijn dan de modem-tbeoretische is bet waarschijnlijk, dat er meer naar
analogiceo gezocht wordt vanuit de klassieke technicken naar de modcme
dan omgckeerd. Maar wteraard is dcze vaststelling afhankelijk van het
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Uilbreiding !ltm

"tOf,lijklYdnt

Plotur

Divcau van ontwikkelini die de individuele technische wetenschappers
bercikt hebben.

7.4 DE INVLOED VAN HET GEBRUIK VAN TECHNIEKEN

Door cen computer te gebruiken wordt cen boekhouder nog Diet cen
modem-theoretisch technicus. En toch moeten we erkennen, dat bet
gebruik van de computer een onmiskenbare invloed heeft gehad en nog
hceft op de boekhoudkunde. Een soortgelijke invloed hebben de computer
en andere modem-theoretische technieken op de ontwikkeling van de know
how op andere gebieden van de techniek.
Laten we de vergelijking met de bedrijfsadministratie nog even voonzetten.
De factoren die een rol spelen in de huidige technische ontwikkelingen
kunnen ermce verduidelijkt worden. Bij het automatiseren van een boek
houding wordt men gedwongen twee wen met elkaar te vergelijken: de
doeistellingen waaraan de boekhouding moet voldoen (waarvoor gebruikt
men het dagboek, de balans, enzovoons) en de mogelijkheden van bet
programma waarover men kan bcscbikken. Dat wi! zeggen, dat de elektro
Dische apparatuur aanlciding geeft tot een mcer duidelijke formulering van
de opzet van bet boekhouden. Maar omdat cen aantal deeloperaties sneller
en efficienter doorgevoerd kunnen worden, bestaat er ook de mogelijkheid
om de doelstellingen van een boekhouding "it te breiden. Zo kan bijvoorbeeld
bet investeringsbeleid worden verbeterd, doordat men dagelijks kan
bcscbikken over gegevens van de aard: indien bet vandaag 31 december zou
zijn, hoe waren dan de verhoudingen tussen winst, investering en afschrij
ving? Natuurlijk betekent de automatisering ook een verlies aan parate
vaardigheden, zoos ook het gebruik van een rekenmachine het verlies aan
vwdigheden met zich meebrengt. Bij een bewuste ontwikkeling van de
techniek worden Dieuwe mogelijkheden afgewogen tegen het verlies aan
(meesta1 Diet meer zo boog gewaardcerde) vaardighedcn.

Soortgelijke vormen van invloed kunnen we waarnemen bij het gebruik van
modem-theoretische techniekcn door bijvoorbceld de architect (de erva
ringstechnicus) en de vliegtuigbouwer (klassiek technicus). Bij het
architectonisch ontwerpen kan er gebruik gemaakt worden van cen plotter;
dit is cen tekenmachine waarvan de schrijfpen voonbewogen wordt door
cen computer. Het intensieve gebruik van de plotter zal de tekenvaardig
heid uiteindelijk doen verminderen. Dit verlies is echter af te wegen
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tegenover de mogelijkheid om soel de', :evolgen van veranderingen in een
ontwerp te kunnen doorzien. Zoals da\ bij de boekhoudkunde het geval is.
maakt het gebruik van een computer h\ t mogelijk meer eisen te stellen aan
de ontwerpkunde. De mogelijkheid vaIl vele variaties op eenzelfde ontwerp
kan worden aangeboden. Ook kunnen ~.e gevolgen van de veranderingen in
het ontwerp sneI en efficient in de con:;'tructie (het bestek) worden
verwerkt. Maar bovendien kan ook he(lontwerpproces zeIf beter in zijn
verschillende fases en mogelijke beslissmgen in kaart worden gebracht.
Hierdoor kunnen belangrijke resultatel1 geoogst worden die betrekking
hebben op de methodologie van het ontwerpen en construeren.
Soongelijke ontwikkelingen bestaan op het gebied van de vliegtuigbouw
kunde en de aerodynamica. Maar ondanks deze ingrijpende gevolgen van
het gebruik van modern-theoretische technieken blijven de ervarings~

technieken fundamenteel op primaire ervaring en klassieke technieken
fundamenteel op klassiek-natuurwetenschappelijke theorieen berusten.
Wat dit betreft is de situatie van de werktuigbouwkundige als klassiek
georienteerd technicus niet erg afwijkend van die van de boekhoudkundige.

7.5 HET 'IN HET ELKAAR GRIJPEN' VAN DE DRIE TYPEN VAN

TECHNIEKEN; SLOTBESCHOUWING

We hebben gezien, dat de modern-theoretische technieken vruchtbare
veranderingen teweeg kunnen brengen ten aanzien van de ervarings
technieken en de klassieke (paragraaf 7.4). Bovendien bleken de
ervaringstechnieken en de klassieke vruchtbaar te zijn ten aanzien van het
ontwerpen van de modern-theoretische vanwege de analogieen die er
bestaan; aangezien de eerst genoemde twee soonen gemakkelijker tot de
verbeelding spreken (dat is uiteraard sterk athankelijk van de opleiding en
het werkklimaat) mag weI aangenomen worden. dat zij ook vaker als
uitgangspunt dienen dan da"t het omgekeerde het geval is (paragraaf 7.3).
Historisch en ook nu nog veronderstellen de modern-theoretischc tech
nieken de klassieke en de ervaringstechnieken: hetzelfde geldt voor de
klassieke ten aanzien van de ervaringstechnieken (zoals we zagen in para
graaf 7.2). Wat betreft de mogelijkheid om processen diepgaand te
verklaren lagen de verhoudingen omgekeerd. Voor de theoreticus is dat
meestal een aanleiding de modeme theorieen te laten prevaleren boven de
andere. Maar de ervaringstechnicus en de klassiek georienteerde houden 
gezien vanuit hun technisch-wetenschappelijke doelstellingen terecht -
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vee! in die modeme theoricen voor overbodige complicaties die voor hun
technieken geen praktisch nut hebben (zie paragraaf 7.1). AI deze reJaties
geven een beeld van de manier waarop de drie verschillende soorten van
techniek - als het ware - 'in elkaar grijpen'.
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NOlEN

I. Deze ui tdrukkingen wQrden vee 1 gebruikt in soc iaal-f ilosofische
literatuur, waarin de tegenstellingen en de relaties tussen
wetenschap en techniek niet zo'n belangrijke rol spelcn. Dat ziet
m,'n bij voorbeelden in het artikel van Hahermas dat in de
Ii ti..'ratuurlijst is opgenomen. Het ondcrschcitl wordt ook niet
!\..maakt in het werk van H. I{adder van 1984, waarin in discussie
met Habermas een wetenschapsfilosofische visi .. 01' de natuurw.. t ..nschappen
ontwikkeld wordt.

2. Soms is het nuttig te vragen, welk onderscheid er bestaat tussen
wetenschap en techniek. !lit ond,·rsch,·id wordt vl'rondl'rst .. ld hi i I",t
zo(·ken naar lit· n'lati"H "it, ltt:;SI'li Wl'(~'II:;dl"l' ('II 1l'l'llIlil'k lu':;I;I;III.

Ook kunnen we ons zinvol afvragclI - Hadal we beL. olluersclwid gcvondcn
hebben - , welke invloed de wetenschappen door midd.. l van de toepassingen
in de techniek uitoefenen 01' de samenleving. 01' een literair
voortreffelijke wijze beschrijft H.B.C. Casimir die invloed als
voIgt 01' pagina 106 van zijn tweede publikatie van het jaar 1972 die in
de literatuurlijst is opgenomen (voortaan aangegeven door: 1972a):
'Our Western society is an industrial and technological society.
Our food and clothes, our means of transport and of communication,
our entertainment and our hobhies and even our sexual behaviour hilve
become to' a large degree dependent on industrial products and industrial
production is bilsed on knowledge acquired from science'. Ook voor
economen, die zich 01' het innovatieonderzoek concentreren is het van
nut de relaties tussen de verschillende vormen van wetenschapsbeoefening
en de technische ontwikkel ing nauwkeurig vast te stl'nl'n. IIct?l'l rd ..
gcldt vour Iu.~n die ziclt COIH.:cnlrcrCII op de IUctllodoJugil.' van lh~ lechniscbc
wetenschappen, want door die relaties vast te stellen komt men datgene
01' het spoor, wat specifiek is voor technische wetenschap.

3. Voor meer uitvoerige informatie over de oudste technieken raadplege
men B. Hansel (1982), E. Fahmuller (1982) en W. Nagel (1982) uit de
literatuurlijst.

4. Natuurlijk wordt er hier niet bedoeld, dat Thales' opvattingen
over het water en de moderne inzichten betreffende het waterstofatoom
veel gemeenschappelijk hebben. De overeenkomst kan aIleen in een
heeldspraak tot uitdrukking gehracht worden: ze berusten 01' het zoeken
naar de laatste bouwstenen van de materie. Overigens moet er weI or
gewezen worden, dat Thales' water een echt theoretisch object is.
IDII!lers: nemen we met Thales aan, dat alles uiteindelijk te reduceren
is tot een hepaalde vorm van water, dan kunnen we dat niet onmiddellijk
'zien' (net zo min als we onmiddellijk kunnen zien, dat aIle milteriele
objecten, die we kunnen waarnemen, uit moleculen hestaan).

5. Heraclites citerend zegt - voleens de vertalinp, v,m F. de Raedemacker
(1953) - Aristoteles: 'Ook de natuur hegeert tegenst~llingen; uit deze
en niet uit gelijken brengt zij overeenstel!ll1ling teweeg. ( ••• ) Bet
blijkt, dat ook de kunst zo te werk gaat en de natuur nabootst. Oe
schilderkunst mengt de substanties van witte en zwarte, gele en rode
kleur~n ( ••• )'. Voor de oorspronkelijke (;riekse tekst raadplege men
H. lJiels - II. Kranz (1951-2). l-lat ni(·t ollmiddellijk uit d,' Nl'dl'rlands('
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vertaling blijkt - en kultuurhi"torisch toch weI heel helangrijk
is - , dat is de gedachte, dat hier zowel kun"t al" ook tedmiek
opgevat worden als nabootHingcn van de natuur. Voor 'kunst' staat in
het origineel inuners: '£:XVTI. De gedachte, dat de techniek zowe 1
nabootsing van de natuur (van de processen die in de natuur vanzelf
plaatsvinden) 'lIs ook kunstzinnige expressie is, kan vanuit de
werkwijze in de antieke oudheid weI begrijpelijk gemaakt worden.
Men denke aan de bouwkunde en aan de wapenvervaardiging van toentertijd.
Heel vaak werd daarbij gezocht naar een artistieke vormgeving. Die
antieke zienswijze werd in de kla"sieke periode vervangen door een
geheel andere, die onder andere in de werken van Francis Bacon
(gestorven in 1626) tot uitdrukking komt, Volgens Bacon zou de mens
in de oertijd beheerst zijn door de natuurlijke processen en volgens
hem is de zin van de techniek niet die processen na te bootsen, maar
ze te beheersen. Van hem stamt dan ook de zin 'kennis is macht'. In
zijn hoofdwerk (dat in de literatuurlijst is vermeld) beschouwt Bacon
het experimenteren nog weI als een kunst. Maar experimenteerkunst is
voor hem niet een ~unstzinnige bezigheid ('kunst' krijgt een geheel
nieuwe bijbetekenis) en duidt vee leer op : 'handig bezig zijn' bij
het actieve ingrijpen (en niet: bij het nabootsen) van de natuur.
Weer een andere zienswijze wordt door Bertrand Russell (gestorven in
1970) geformuleerd en deze was geheel vreemd aan de klassieke
ideeengeschiedenis. Russell wijst erop, dat wetenschap en techniek
niet aIleen te bescbouwen zijn als bebeersing van natuurprocessen
maar oak als cen ingrijpell in deze processeD zonder een goed overzicht
van de uiteindelijke (eventueel gevaarlijke) konsekwenties ervan.
Zo ziet men, dat men ook drie perioden van filosofie van de tecbniek
kan ond4.~r:"H~ll('id('n ('n d«'~I' indc.·l ill)', f'orrpsppl1dt'"rt 001(, IIIPI" dc.· illc.h·l ill)'.

van de te:kst in: ulltick, kiilssiek, modern.
Bovendien wi! ik nog wijzen op een gebeel andere gedachte die ten
grondslag ligt aan het hierboven gegeven Heraclit~s-Ari"toteles-citaat.

Bij de laatste zin moet men niet aIleen denken aan het mengen van kleuren
door een schilder. Zinnebeeldig staat 'zwart' voor lood, 'wit' voor
zuiver zilver, 'geel' voar een onzuivere vorm van zilver, 'rood' voar
goud. Op een wat poetische manier wordt er in de tekst dan ook zowel
over het mengen van verfkleuren als ook over de procedures voor het
vervaardigen van It>geringen ge"proken. Deze taal wordt later - in de
middeleeuwen en ook later nog - kenmerkend voor de (al}chemie. Zie ook
noot 12.

6. De wetenschapshistoricus J, Bronowski schreef in 1973 (p. 162):
'Ik heb nog wiskundelessen gehad van een leraar die bij aIle stellingen
nog de nummering van Euclides aanhield'. Voor een analy"e van Euclides'
belangrijkste werk raadplege men het werk van W.R. Knorr (1975).

7. Bedoeld is hier de ontdekking van de niet-euclidische meetkunde in
de 1ge eeuw, Kenmerkend voor de niet-euclidische meetkunde is, dat
onder andere de volgende stellingen niet bewijsbaar zijn: door een punt
P buiten een lijn L gaat er precies een lijn L' garallel met L, de som
van de hoeken van een driehoek is gelijk aan 180 • Pas in de 19c C('uw
wcrd men zich - door de ontdekking van de niet-euclidische meetkunde 
bewust, dat Euclides niet aIleen een stimulerende maar ook een renunende
werking gehad l\Ceft in de geschiedenis van de wiskunde.
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8. Zie O. Neugebauer (1943), O. Neugebauer - 1\. Sacl.s (1'11, ',) '-II
B.L. van der Waerden (1950).

9. Van de Criekse wis- en natuurkundip,en zie zich met di t problc-em
ht>hht.'n btl?, i g )~I"'Il()l1lh·n. is ZPIlIl til' llu.'l':;1 hl'k,'.ull' J',I'Wlll"d1'1l.

N;lilr Itl'lD ~ijn vit:'r par.::.tcJuxcn gL'lluelllu. IJl~Z.l! pdr.:uJuxl·1I (ulI<Jcr ,HIUert.-°
het verhaal over Achilles die de schildpad niet in kan halen) duiden
erop, welke moeilijkheden de Crieken nog met het begrip 'oneindigheid'
in de wiskunde hebben. Oat blijkt onder andere bij Euclides; deze
schrikt ervoor terug het axioma van de parallellopende lijnen te
gC'bruiken, aangezien deze een eigenschap 11l,bhen die ·met dit hc-grip
.)mschreven wordt: ze snijden elkaar niet, zelfs niet indien ze tot
in het oneindige (~) doorget.rokken zouden worden.

10. Dat vindt men onder andere in .J. lIronowsk i (197 ·S). Ili t VI' rllaa I
wordt cchter ook over vl.~lc andere Gri~k.::ic filu~uJL·u-Wl.:'len~l:lla}J)Jcrs

verteld. Men beroept zich echter ten onrechte 01' dit verhaal om aan
te tonen, dat de Criekse wetenschap geen enke I e baud g,'had zou heh!.>"u
met de techniek. Zowel voor de Atheense als voor de Alexandrijnse
wetenschap geldt, dat zij inzichten aan de techniek heeft ontleend.
En voor de Alexandrijnse geldt, dat zij 01' technische toepassing
gericht was.

I I. Voor een uitvoerige analyse van de Crieks-Alexandrijns" t"chniek
raadplege men het werk van B. Cille (1980).

12. In het inleidende eerste gedeelte van zijn astronomische
hoofdwerk (zie literatuurlijst) spreekt Ptolomeus hierov"r.

13. Voor een uiteenzetting OV('T de zog~naiunde 'wi'sl<und:ig(' in5trument~'n'

en het be] ang ervan voor de tcchn i sc lie ontwl kkt..'l j ngt:n j n de k] .:.t.::;::oj ..okl.'

periode reedplege men het werk van M. DauDlas, dat in de literatuurlijst
vermeld is.

14. Het Criekse woord Xl1UCLa. is in ieder geval in 298 n. Chr. r"eds
ingeburgerd en duidt 01' het vervaardigen (' imi ter"nd maken') van goud
en zilver. In het genoemde jaar komt het woord voor in een dekreet
van keizer Diocletianus. Volgens dit dekreet moesten aIle hoeken
verbrand worden die over deze 'kunst' hand"lden. Het woord 'a1chemi.,'
komt van het Alexandri j nsc woord, dat hi t'rboven g,'noc'md is, .,n hd
Arahische lidwoord '.'11'. Eig(~n]·j.ik lH.·tt..'kt'nt '.:.tldH·nli .. ·' du~ 'dl'
scheikunde'.

15. Interessant is, dat er in dt' 1ge en 20e "euw in d., filosofi,' en d,
sociologie een stroming bestaat, dit' -geh.,el in t .. genstc'l1in!~ tot
hetgeen Brunellf'schi voor og(~n staat- ervan ui t~aat, dat dt· DlPUS ninmH.'r
zich een geheel obj"ctief h",dd van zaketl kan mak"n en die '1't'rs1'ectivi,,,"t"
genoemd wordt. Tot de vertegenwoordigers hiervan worden gerck,'ncl:
Nietzsche, Di lth('y en Ortega y Cassel, Naast twt 1't'rspt'ctivi snIP is er
nog 01' een gehet'l andere invlo,-d van de wi skund" 01' d,' tedmid, i.n dc'
middeleeuwen te wijzen. Bij het zoeken naar harmoni,' t j .idens h"t
architectonische ontwerpen ging men de zogenaamde Fibonacci-getallen
gebruiken. Deze getallen vormen een reeks waarin "lk geta1 rt'suJ teert
uit dOe som van de twe~ voorafga.ande getallen: I, I, 1, ], 5, 8, 13, :!I, ...
Dpzp gcta11£'n en rppkHPn zijn genoemd naar Lt'onaruo Fi hOlH1Cc.:i (gt·~~torvt·lI
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in 12M».

16. Om precie" te z1)n: 'dat gebeurde in het jaar 1054. Ofschoon Kuhn
tli t ja.arta] l'n de Zoe gl'lwprteniH nit.·t vl·rm(.. ltlL, gt.'(·fl" hij loel! Wl')

een verklaring hiervan in zijn boek van 1979. Dc OIiddeleeuw"c
astronomen konden dergelijke ontdekkingen niet doen, omdat zij geheel
onder invloed stonden van de Aristotelisdw "osmologic "n d.,
l'tolomei"che a"tronomie.
Deze verklaring past in Kuhns opvattirtg over wet"nschapsontwikk"ling:
een theoretische visie (dergelijke visies noemt hij 'paradigma's') geeft
richting aan het onderzoek en die beinvloedt ook de waarneming. Lang
niet alle wetenschapsfilosofen en -historici delen Kuhns opvattingen;
ook sommige fysici (bijvoorbeeld H.B.G. Casimir) bekritiseren Kuhns
opv.ltting.

17. Vonr pen Htudip van dpz,-' w(lt'lns('happ,~l ijlu' inHtn'llll'nh'n r ....dlllt'I~.·
mcn M. OaUUlas (1972) en de daarin vermeLd" LiLl'raLuuc.

18. Een wat meer uitvoerige behandeling van dit probleem vindt men in
Sarlemijn (1983).

19. Het woord 'vrouw' is hier door de Open Universiteit in mlJn tekst
ingevoerd. Aanvankelijk heb ik 'man' geschreven. Ik denk daarbij aan
een wiskundige met middeleeuwse werkwijze ongeacht het geslacht.

20. Over Keplers opvattingen betreffende het toepa"sen van wiskunde
in natuurkunde raadplege men M. Steck (1941) en H.C. Freiesleben
(1970). Ook M. Kline behandelt in zijn werk van 1972 zeer uitvoerig
de hil~r in de tekHt vllrm('ldl~ prohlt"m'ltit·k.

21. Galilei's opvattingen over het toepassen van wiskunde in natuurkunde
worden behandeld door H.C. Freiesleben (1968), S. Drake (1981) en
K. Fischer (1983).

22. Deze zin van Newton behoort weI tot de meest geciteerde. Dat was
reeds het geval ten tijde van de Franse mathematici ( Lagrange,
d'Alembert, enz.). Voor meer moderne historische beschouwingen raadplege
men onder andere N.R. Hanson (/970), L.L. Laudan (1970) en J.B. Cohen
(1983). In dit laatste boek wordt een opvatting ontwikkeld die afwijkt
van die van Kuhn (zie noot 16).

23. Zie I.B. Cohen (1982) en D.T. Whiteside (1982).

24. G.Galilei (1973, S. 98) zegt letterlijk (uit het Italiaans in het
Dui ts vertaald): 'Offenbar wird das Prisma bci n. zerbrechen, wo die
Mauergrenze als Stutzpunkt dient'. Volgens I.B. Cardwell (/972) is
Galilei te be schouwen als de belangrijkste fysicus die een 01' technische
toe passing georienteerde mechanica heeft nagestreefd en is Newton
vee leer als een anti-technicus te beschouwen.

25. In de wetenschapsmethodologie wordt er weinig aandacht geschonken
aan de activiteit die ten grondslag ligt aan het gedachte-experiment:
het idealiseren. Zie voor een inleidende behandeling hiervan mijn eerst
genoemde publikatie van 1983.
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26. Guerickc spreekt hicrover tcgell Iu.~t eindl' van 1l"1· l't~rslt' houfdsllll<.
van boek II van (1969) 01' p. 60.

27. IHt is een vrije vertaling V'Ul p. XXXILI vall Cuericke (IYb').

28. In sonunige werken wordt Cuericke behande!'d alB een technicus
zander fundamenteel theoretische belangstelling. Daarbi.j gaal mm>
dan voorbij aan zijn feitelijke motivat.ie bij bel experimenlen'n
met de bekende Maagdenburgse bollen en de zwavelbol.

29. Tegenwoordig onderscheidt men twee vormen van positivis1ll'" I"et
klassieke en het moderne. Voor het klassieke positivisme stond het
vast. dat er een waar wiskundig systeelll zou moeten bestaan; het zou
gefundeerd zijn door de meest juiste abstraktie van de fysisehe
werkeIijkheid. De moderne positivisten gaan uit van de aanname. dat er
vele verschillende wiskundige systemen bestaan. In beginsel kan elk
wiskundig systeem in aanmerking komen om gebruikt te worden (als
instrument) bij de beschrijving van de fysiSche werkelijkbeid. Deze
tegenstelling met betrekking tot de opvatting over wiskunde is wei de
be langrijks te.

30. Deze geleerden kunnen tot de vertegenwoordigers van het klassieke
positivisme gerekend worden. alhoewel de term 'positivisme' toen
eigenlijk nog niet bestond. 01' grond van de analyses van Misch (1969)
kan men hen toch daartoe rekenen.

31. De term >lOrdt ook nu nog wei in die betekenis gebruikt, Dat blijkt
onder andere uit de titel van het boek van O. Helmers: Social Technology,
New York 1966.

32. Deze zinnen vindt men in de inleiding van deel 1 van het in de
Ii teratuurlijst genoemde boek van Dalton. Voor de in deze paragraaf
behandelde problematiek kan men raadplegcn: W.J. de Jong (1974). H.M.
Leicester (1971). R. Hooykaas (1952) en J.R. I'artington (195J). lied
boeiend is ook H.A.M.Snelders' 'Romantiek en "Natuurphilosophie" en
de anorganische natuurwetenschapren 1797-1840: een inleidend over~icht'

in: H.A.M. Snelders en K. van Berkel (Red.): NatuUl"Wetenschappen van
Renaissance tot DQThJin. Denllaag 1981. p. 168-192.

33. Voor een algemeen overzicht van de Ilier behandelde problematiek kan
men A. Kleinert (1980) raadrlegun. G.C. Gerrits (1948) en L. Ilel'k
(1983) concentrC'ren ~j"h or de Nud,>rlanders di,> hijgedrag"n l,vLJLJell Lot
de~e ontwikkeling.

34. Prof. Casimir. gt!hruikt iwt woord 'technologic' llier in l'.L'1l wal
andere betekenis dan ik het in de tekst geintroduceerd heb. Het woord
'technologie' heeft niet een internationaal vastgelegde betekenis.
De tekst is ontleend aan Casimirs publikatie van 1979 en is Lurug tl'
vinden or p. 9-IJ.

35. Voor de vindplaats van deze tekst zie noot 34.

36. Zie Casimir (1983). p. 191.
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37. De overgang van de klassieke n'Jar de modern" natullcweteuschap j seen
veelvuldig geanalyseerd ell bediscussieerd onderwerp. Vanwege zijn
concentratie op detailontwikkelingen en vanwege zijn belangstelling
voor de toepassing van natuurwetenschap in de techniek volg ik hier
in grate lijnen de denkbeelden van prof. Casimir die hij in zijn werken
(de literatuurlijst) tot uitdrukking gebracht h,·"ft. Uok heb ik
gebruik kunnen maken van resultaten van Kuhns studie (1978). In
mindere mate geldt dit voor ".C. Zaher (1973) ell I. Lakatos (1970).
Deze preferenties zijn ingell"ven door de opzet van d; t" npst"I: <lo'
...·Iati.· lllS'h'lI wO'l"II:H'h,,1' "II t,·"IIII;"I<.

38. Geciteerd door A.H. Hermam(1978), p. 405. Natuurlijk is U.'rtz lIi.,t
ill een heel strikte zin eell volgeling vall Huygens' optischc theorie.
Sinds Huygens had de golftheorie aanmerkelijke veranderingen ondergaan.
Daartoe heeft Leonard Euler bijgedragen bij zijn pogingen Newtons
objecties tegen de golftheorie te weerleggen. Me.'r nog heefl 'J'hon~ls

Young daartoe bijgedragen met zijn ontdekking van het interferentie
beginsel in mei 1801. Daarmee begon - wat Max von Laue noemt - de
'heldenperiode' van de golftheorie. Youngs golfinterpretatie van het
interferentieverschijnsel riep in Engeland heftige kritiek op bij
Lord Henry Brougham en bij David Brewster en in Frankrijk bij Laplace;
Newtons emissietheorie overheerste in Engeland en was niet lang voordien
in Frankrijk verbreid. Maar in zijn 'Memoires' van 1815-1818 komt
Augustin Jean Fresnel tot soortgelijke resultaten als Young. Young
en Fresnel gingen uit van de analogie tussen de golven van het licht
en die van het geluid. In 1862 formuleert Maxwell zijn elektromagnetische
lichttheorie. in 1875 toontLorentz aan, dat breking en reflexie met
longitudinale golven te verklaren zijn. In 1886 slaagt Hertz erin het
bestaan van Maxwells elektromagnetische golven experimenteel aan te
tonen.

39. Lenard (gestorven 1947) he.,ft - tezamell mel Johannes Stark
(gestorven in 1957) - zieh ingezet voor de ontwikkeling van een Duits
nationaal socialistische natuurkunde. Voor een verhandeling over de
zogenaamde 'Arische natuurkunde' raadplege men A.D. Beyerchen.

40. Gewoonlijk wijst men erop, dat Planck in strijd met zijn bedoelingen
het begrip 'energiequantum' ingevoerd zou hebben. Een nieuw lieht
op de relatie Planck-Einstein met betrekking tot het quantumbegrip
werpt Kuhns studie (1978). Voor een discussie over dit onderwerp in
Nederland raadplege men het Nederlands Tijdschrift van Natuurkunde
(1984), waarin onder andere M. Wijnandse.a. (1984).

41. Zie A. Hermann (J 978) , p. 294.

42. Zie A. Hermann (1978), p. 79.

43. Casimir (J 983) , p. 303.

44. Casimir (J 983) , p. 298.

45. Casimir (1983) , p. 307.

46. Casimir (J 983) , p. 46.
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1,1. Voor ,wn uitvoerig verslag van de«e ontwikkl'lingen van het
q':KN-ond"rzo"k raadpl,,~c oK'1I CENN-COlt1'i,,1'. l1ov"IlII",r ·'911"1.
Ih- ~"H·j It'crdl' woorden ViJn Schoppcr zjjn unlIt'end Cian eL'U intcrvi~w

"Ht Schopper gOlf al'n jourQalisten van de 'Spiegel' vlak na de ontdekking.

48. Casimir (1983), p. 315.

49. Casimir (1984).

50. Zie I.M. Bochenski (1962).

51. Casimir (1983), p. 299 e.v.

52. Men raadplege de van Roosseau in de literatuurl ijst opgenomen wcrk~'n.
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paardekracht: 42
perpetuu~ mobile: 60, 63
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planologie: 5
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pomptechnieken: 48
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schaalmodel: 26, 48, 50
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spin-off-effect: 25, 33, 57,
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84, (sociale) 53, 1U5 (34)

technologische planning: 80
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teleskoop: 33, 79, 85
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- toetsing van: 68, 78
- en waarneming: 32
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valwet: 43
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vervoerstechniek: 16
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waarneming: 67
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