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TECHNISCHE FYS~ICA . 

IN-ONTWIKKELING 

deel I & deel 11 

. 2e uitgave, geringe wijzigingen 

NIET . 
UITLEENBAAR 



Voorwoord 

Fysische theorieën kunnen opgevat worden als 'opgeborgen' en geïdealiseerde 
kennis, die ontleend Is aan technische contexten. Soms Is die oorsprong vergeten of 
moeilijk herkenbaar. Wie denkt bijvoorbeeld bij het gebruik van F = m.a nog aan het 
feit, dat het onderscheid tussen massa en gewicht ontdekt is bij de pogingen om een 
slingeruurwerk goed te laten Iepen [zie kader 11.5-d]? Andere relaties tussen natuur
kennis en techniek blijken hier uit de loop der geschiedenis. Deze geschiedenis kent 
vele ontwikkelingen, maar het meest Ingrijpend zijn toch wel twee omwentelingen 
geweest, die een Indeling in drie perloden rechtvaardigen. Beginnen we bij de laatste: 
1 Sinds de 19e eeuw bestaat het onderscheld tussen makro- en mikrofysische 

kennis, zijn essentiëel verschillende formalismen nodig om de natuurkennis uit 
te breiden en wordt er aan sommige statistische berekeningen een fysische 
werkelijkheidswaarde toegekend. Voordien waren deze drie zaken onvoorstel
baar. 

2 Voordien hebben Newtons prestatles vooral met betrekking tot de mechanica 
een omwenteling teweeg gebracht: het streven naar één volledige mathema
tisch fysische theorie wordt sinds Newton toonaangevend en leidt onder andere 
tot de klassieke leer van de thermodynamica en die van het elektromagnetisme. 

3 Newtons optreden Is voorbereid door het werk van Galileï, Kepler, Descartes, 
Huygens en anderen. Voordien Is de natuurkennis verspreid over verschillende 
kunsten en wetenschappen. De mechanica en de optica worden bijvoorbeeld 
niet tot de wetenschappen gerekend; hetzelfde geldt voor de wiskunde en de 
astronomie. Op het gebied, dat overblijft voor 'wetenschappelijke' kennis ('aard
se' fysica en kosmologie), overheersen drie benaderingswijzen: de atomistisch 
corpusculaire, de idealiserend platonlstische en de naar oorzaken zoekende 
aristotelische. 

Met die drie perioden correspondeert de indeling van de hier gepresenteerde leerstof 
in drie delen. De dldaktische verzorging Is mogelijk gemaakt dankzij bijzondere 
studies in opdracht van het NGOLB. Zij zal ook voor de TU-E-studenten van nut zijn. 

De delen I en 11 bevatten de verplichte leerstof voor het eerste gedeelte van het 
college geschiedenis van de technische fysica (38110), dat door mij wordt verzorgd. 
In detail gaat het hier om de behandeling van de volgende problemen: 
1 welke fysische kennis is gegeven in de context van de techniek, voordat er 

offlciëel sprake is van een fysica ([zie 1-1] = zie van deel I hoofdstuk 1), hoe zijn 
de drie antieke benaderingen in de fysica ontstaan en tot welke inzichten 
hebben ze geleid [zie 1-11]? 

2 welke fysische kennis is ontwikkeld In de context van de antieke kunsten [zie I
lil]? 

3 hoe is de klassieke mechanica ontstaan en tot welke bijzondere inzichten heeft 
zij gelèid [zie I-IV, 11-1 en 11-11]? 

Voor de ontwikkeling vanaf de thermodynamica zal collega prof.dr. F.W. Sluljter 
hand-outs verzorgen. 

De drie delen geven niet alleen een volledig historisch overzicht, maar zijn ook 
van nut voor de systematische behandeling van de vraag, hoe verschillende typen 
van natuurkennis gebruikt worden in de context van de techniek. Daarom di&nt d& 
hier gepresenteerde tekst ook ter ondersteuning van de colleges in methodologie van 
de technische wetensthappen (OK910) en - vanwege de aandacht voor de rol, die de 
wiskunde bij die ontwikkelingen heeft gespeeld - van de colleges in de wetenschaps
methodologie, een historische inleiding voor Wsk & Int (OF091). De leerstof van 
OK91 0 wordt aangevuld met een serie artikelen gebundeld onder de titel "Benade
ringswijzen In de technische wetenschappen", die van OF091 met hoofdstukken uit M. 
Kline, Me.thematical Thought from AncJent to Modern Times, New York: Oxford UP, 
1972 (hiervoor bestaat Inmiddels een prijsgunstige pocket-uitgave) en C.B. Boyer, A 
Hlstory of Mathematlcs, New York, etc.: Wiley, 1976. 

Andries Sarlemijn Knegsel, 31 augustus 1991 
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I Smeltpunt van 
1 koper 

Inleiding 

DE SLIMME PROMETHEUS 

§ 1 Prometheus 

Vroeger geloofden mensen in goden en halfgoden. Ze hielden de zon voor een 
vuurbal op een kar, die getrokken werd door een span paarden. Op de bok zat de 
god Helios die de paaarden mende. Hij zorgde ervoor, dat de baan van de zon 
gevolgd werd. Het vuur van de bliksem werd aan een andere god toegeschreven. De 
zon was de bron van het leven, van warmte en van groei. De bliksem daarentegen 
bracht de dood en richtte verwoestingen aan, waarbij bomen en huizen afbrandden. 
Toch zag men een overeenkomst tussen de invloed van de zon en de werking van de 
bliksem: bij beide verschijnselen maakten goddelijke wezens gebruik van vuur. Met 
het vuur gaven zij uiting aan hun hemelse macht over natuurverschijnselen en over 
menselijk heil en onheil. Daarom mocht de beschikking over het vuur niet in de 
handen komen van ongoddelijke wezens. 

Prometheus was echter een eigenzinnige halfgod. Hij meende, dat de natuur niet 
alleen vanuit de hemel beheerst moest worden. Met een gemakkelijk ontbrandbare 
reuzehalm naderde hij de wagen van de zonnegod Helios, toen deze voorbijreed. Hij 
liet de fakkel vuur vatten en ijlde ermee naar de aarde om de mensen het vuur te 
brengen en de mensen konden nadien over het vuur beschikken. Zijn misdaad werd 
natuurlijk ontdekt door andere halfgoden, die zich beklaagden bij Zeus, de oppergod. 
Deze ontstak in woede en stuurde Pandora op pad om de misdaad te straffen. Pro
metheus werd gevangen genomen; geboeid in kettingen werd hij geketend aan de 
top van een rotsberg; een afgerichte adelaar mocht eten van zijn lever. 's Nachts 
groeide de lever weer aan, maar 's morgens keerde de vogel terug voor zijn maaltijd. 
Zo boette Prometheus lange tijd voor zijn vergrijp aan de goddelijke macht. 

Aanvankelijk zag het ernaar uit, dat er nooit een einde zou komen aan Pro
metheus' toestand. Maar één van de halfgoden kon zijn lijden op den duur niet meer 
aanzien. Dat was de heldhaftige Herakles. Hij durfde het aan de adelaar te doden en 
Prometheus' ketenen te verbrijzelen. Na zijn bevrijding wendde deze zich tot de 
mensen en leerde hen met vuur om te gaan: eerst op een handige en effectieve ma
nier, later op een slimme en efficiënte manier. Zo werd Prometheus de halfgod van , 
de technici. Soms ziet men in de ontketende Prometheus ook de halfgod die ver
antwoordelijk is voor alle fouten die gemaakt zijn bij technologische ontwikkelingen in 
het verleden. 

§ 2 Hoe wordt de handige Prometheus steeds slimmer? 

Met vuur kan de buit van jacht en visvangst gebraden, geroosterd of gerookt worden. 
Goud en zilver kunnen ermee gesmolten worden om ze in gewenste vormen te gie
ten; aanvankelijk zijn deze edele metalen zonder moeite in natura gevonden: in droge 
rivierbeddingen. Het winnen van koper en zink heeft meer inspanning gekost. Deze 
metalen zijn al vroeg gewon11en vanuit ertsen. Ovens met hoge temperaturen zijn 
ervoor nodig. Bovendien is slimheld vereist om van koper en zink een goed bruikbare 
bronslegering te maken. Dat blijkt uit het volgende. 

Het smeltpunt van koper is 1083°C. Maar een hogere temperatuur van ± 1300° C 
is nodig om koper uit erts te laten lopen en om het over te gieten van de ene vorm in 
een andere. Bij moderne hoogovens gebeurt dat nu probleemloos. De oudste · 
vondsten wijzen er echter op, dat al 5000 jaar geleden koper gewonnen is. Dat moet 
niet gemakkelijk geweest zijn. Om een hitte van 1300° C te bereiken moeten bij
zondere blaasbalgen gebruikt zijn en ook andere manieren om frisse lucht voortdu
rend over het vuur te laten waaien zonder verlies aan warmte. En natuurlijk mogen de 
ovens en gietvormen niet smelten. Het winnen van koper in die tijd is dan ook een 
indrukwekkende technische prestatie geweest. 
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De ontdekking van brons, een legering van koper en tin, is ook bijna 5000 jaar 
oud. Het Is toentertijd in Mesopotamië gemaakt. Dat is opvallend, want Mesopotamië 
correspondeert met het deel van het huidige Irak, dat tussen de rivieren de Eufraat en 
de Tigris ligt. Daar kan geen tin gevonden zijn. Specialisten vermoeden, dat tin 
geïmporteerd is uit Engeland. Dat veronderstelt een lange zeereis. De Mesopotamiërs 
moeten dus wel sterk geïnteresseerd zijn geweest in deze legering. Dat is begrijpelijk. 
Brons heeft een lager smeltpunt, zodat de bewerking minder inspanning vereist. De 
onderstaande tabel vermeldt smeltpunten van bronssoorten [vgl. E.G. West, Copper 
and lts Alloys, 1982]: 

zuiver koper 
koper met 5 % tin 
koper met 8 % tin 
koper met 10 % tin 
koper met 13 % tin 
koper met 15 % tin 
koper met 20 % tin 
koper met 30 % tin 
koper met 35 % tin 

smeltpunt: 1 083 ° C 
smeltpunt: 1050 ° C 
smeltpunt: 1028 ° C 
smeltpunt: 1010 ° C 
smeltpunt: 980 ° C 
smeltpunt: 954 ° C 
smeltpunt: 888 ° C 
smeltpunt: 762 ° C 
smeltpunt: 740 ° C 

Om goed brons te maken moet je slim zijn. Ten eerste moet je ontdekken, dat koper 
te zacht is om er goede werktulgen van te maken. Ten tweede moet je vaststellen, 
dat het smeltpunt lager wordt door het bijmengen van tin. Maar toch kun je niet 
weloverwogen het tingehalte verhogen om het smeltpunt te verlagen. Bij een 
bepaalde maat wordt brons te hard; het gevolg Is, dat het dan onbuigzaam wordt, 
zodat het gemakkelijk breekt, als men er met andere harde voorwerpen op slaat. Men 
kan zich de fatale gevolgen tijdens een oorlog voorstellen, als een zwaard te hard is · 
geweest. De onderstaande tabel vermeldt enkele waarnemingen van verschillende 
waarden van de hardheid van bronssoorten [gemeten met de Brinellmethode; vgl. 
Hänsel, 1981, p. 20]. 

heet zuiver koper 
afgekoeld koper met 5 % tin 
afgekoeld koper met 10 % tin 

hardheid: ± 45 
hardheid: 203 
hardheid: 230 

Overschrijdt hardheid de waarde 230, dan worden nadelige gevolgen merkbaar in de 
praktijk. De legering mag dan ook niet de maat van 10 % tin overschrijden. Tegen 
woordig worden legeringen precies bepaald met de spectraalanalyse: de samen
stelling kunnen we zien aan het kleurenspectrum van het licht, dat wordt uitgestraald 
door het gloeiende metaal {Tot een spectrum in een regenboog wordt ook het 
zonlicht uiteengerafeld. De spectraalanalyse is aanvankelijk in de starrekunde ontwik
keld: de samenstelling van een ster kan bepaald worden door het licht van die ster 
uiteen te rafelen in verschillende kleurcomponenten). Deze meetmethode kon pas in 
onze eeuw begrepen en ontwikkeld worden dankzij de kennis van mikrodeeltjes, 
zoals atomen, elektronen, etc. 

Het frappante bestaat nu in het volgende. Dankzij gevonden bronzen voorwerpen 
weten we, dat de Mesopotamiërs nauwkeurig de maat van 1 0 % kenden en ook 
aanhielden bij de vervaardiging van brons. Die maat kan inderdaad empirisch en 
proefondervindelijk gevonden worden: de verschillende legeringen moeten onderwor
pen worden aan dezelfde hardheidsproef; dat is voor te stellen als het slaan met 
dezelfde kracht en met hetzelfde instrument (dezelfde harde steen) op gelijke voor
werpen van verschillende legeringen. Hoe dat precies is gebeurd, weten we niet. Wel 
blijkt uit vondsten, dat de Mesopotamiërs heel exact de meest gunstige legering ge
kozen hebben. Vondsten bevestigen ook, dat ze wisten, dat de vorm [bij niet gestan
daardiseerde hardheidsproeven] een invloed had op de hardheid: er zijn platte 
bronzen bijlen met 10 % tin gevonden die dezelfde hardheid hebben als bronzen 
spiezen met 7, 7 % tin. Op grond daarvan moeten we aannemen, dat ze vele bronsle
geringen geordend moeten hebben (zoals in de eerste tabel) om vervolgens systema-
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Efficiëntie is 
altijd relatief. 

Ervaringstechnieken 

Makrotechnieken 

tisch de hardheid van de verschillende legeringen te onderzoeken en de gegevens te 
registreren (zoals in de tweede tabel) voor het kiezen van de technisch meest gunsti
ge produktiewijze; daarbij Is telkens rekening gehouden met de vorm van de 
voorwerpen. Blijkbaar Is er een methode gevolgd, die ook nu nog wordt toegepast In 
de technologie. [Aan die methode schenken we wat meer aandacht in hoofdstuk I 
van deel 1]. De Mesopotamische werkwijze illustreert de volgende onderscheidingen: 
- effectief en ineffectief 
- efficiënt en inefficiënt 
- ervaringstechniek, rnakrotechniek en mikrotechniek. 

Een technicus werkt effectief, als hij de kunde verstaat precies het vereiste produkt te 
vervaardigen. Bereikt hij dat niet, dan werkt hij ineffectief. Heeft een technicus het 
vereiste produkt vervaardigd met de minst mogelijke moeite en in de kortst mogelijke 
tijd, dan is zijn benadering behalve effectief ook efficiënt. Effectieve werkwijzen 
behoeven echter niet efficiënt te zijn. Efficiëntie Is altijd relatief ten opzichte van 
beschikbare procedures. Efficiënt is een methode die met minder inspanning of in 
minder tijd leidt tot eenzelfde resultaat. Tijd- en energieverlies karakteriseren ineffici
entie. Een omweg is altijd inefficiënt; een moeilijke weg is inefficiënt, als een gemak
kelijke bekend is of moeiteloos gevolgd kan worden. Aan de Mesopotamiërs waren 
de begrippen 'energie' en 'effectiviteit' onbekend (beide stammen uit de 19e eeuw). 
Toch gingen ze efficiënt te werk door zuiver koper te vervangen door het brons van 
de genoemde samenstelling. Het produceren kostte minder tijd en inspanning en de 
bronzen produkten voldeden beter dan koperen produkten aan dezelfde praktische 
eisen. 

Van de techniek wordt niet alleen effectiviteit geëist maar ook de hoogst mogelij
ke efficiëntie. Naar mate energie (arbeid) in de geschiedenis meer en meer gelijkge
steld is met onkosten, geldt voor de techniek die eis van de efficiëntie (naast die van 
de effectiviteit) steeds sterker. 

laten we nu overgaan tot de onderscheiding van het begrippentrio: ervarings
technlek, rnakrotechniek en mikrotechnlek. De Mesopotamiërs beheersten uitstekend 
een van de ervaringstechnieken: door verschillende soorten brons te ordenen en 
systematisch te zoeken naar een verband met maten van hardheid wisten ze, welk 
brons voor de praktijk geschikt is. Ervaringskennis berust op het systematisch orde
nen van waarnemingen enjof proefondervindelijke resultaten. Ervaringstechnieken be
rusten op ervaringskennis. Vele technieken van de materiaalkunde behoren nu nog 
ertoe Qater zullen we ons bezighouden met mikrotechnische materiaalkunde, die niet 
alleen op ervaringskennis berust). Voor ervaringskennis is het (afhankelijk van 
omstandigheden) niet vereist of onmogelijk gebruik te maken van wiskundig geformu
leerde natuurwetenschappelijke theorieën. 

We onderscheiden twee soorten natuurwetenschappelijke theorieën: sommige 
hebben betrekking op makro-objecten, andere op mikro-objecten. Makrotheorieën 
hebben betrekking op makro-objecten; hiertoe behoren hemellichamen, vliegtuigen, 
hijskranen, fietsen en bruggen. In de natuurkunde worden ze bestudeerd met de 
klassieke mechanica. Tot die klassieke mechanica behoort de wet over de gelijkheid 
tussen een kracht en het produkt van massa en versnelling (F = m.a); massa 
opgevat als een constante (de massa van een object neemt telkens dezelfde waarde 
aan). Tot de makrotheoriëen behoort ook de geometrische optica, die ervan uitgaat, 
dat licht een rechte lijn beschrijft; bij de toepassing wordt er afgezien van golven. De 
grondbeginselen van alle rnakrotheorieën zijn in de periode 1543-1900 ontdekt; dat is 
de klassieke periode. Daarom worden rnakrotheorieën ook "klassieke theorieën" ge
noemd. Technische procedures, die op deze theorieën berusten, worden hier 
rnakrotechnieken genoemd. 

Mikro-objecten zijn bijvoorbeeld de deeltjes, waaruit atomen bestaan: protonen, 
neutronen en elektronen (volgens een vereenvoudigd atoommodel is dit vergelijkbaar 
met het zonnestelsel: de atoomkern bestaat uit neutronen en protonen; in dit 
vereenvoudigde schema neemt de kern de plaats in van de zon en een elektron die 
van een planeet: rond de kern beschrijven de elektronen een baan). Deze deeltjes 
heeft men niet voor 1900 kunnen waarnemen, omdat daartoe de technische instru
menten ontbroken hebben. Technieken gebaseerd op de kennis van die deeltjes 
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worden hier mikrotechnieken genoemd. Kernbewapening en kernenergievoorziening 
berusten op die mlkrotechnleken; ze veronderstellen Immers kennis van de energie 
die vrijkomt bij kernsplitsing. Mikrodeeltjes kunnen veel hogere snelheden bereiken 
dan makrodeeltjes; ze kunnen de snelheid benaderen van de deeltjes waaruit 
lichtstralen bestaan (deze laatste mlkrod~eltjes heten: photonen). Bij die snelheden is 
de klassieke mechanica (waarin massa een constante Is) niet meer toe te passen. Bij 
die snelheden kan men bijvoorbeeld gebruik moeten maken van de volgende formule 
uit de relativistische mechanica 

Daarin is 
m = de massa van het object (ongeacht of het in rust is of niet), 
111o = de massa van het object In rust, 
c = de snelheid van het licht; en is 
v = de snelheld van het object. 
Is de v groot, dan is het verschil tussen m en m0 van belang (ga dit na in de 
formule). Is het v klein, dan verschillen m en m0 nauwelijks. 

De opzet van de hierna volgende hoofdstukken is het bereiken van een inzicht in 
de relatie van soorten gesystematiseerde kennis (ervaringskennis, wiskundige 
makrokennls, wiskundige mikrokennis) met hun toepassingen in de techniek. 

§ 3 De ontketende Prometheus 

In het voorafgaande zijn kernbewapening en kernenergievoorziening genoemd. Beide 
technieken hebben een aanlelding gevormd tot maatschappelijke discussies. Deze 
zijn gerechtvaardigd, omdat die technieken Investeringen van gemeenschapsgelden · 
vereisen. Het slagen of het falen van die technieken heeft ingrijpende gevolgen voor 
de gehele maatschappij. Naast deze kwesties wordt de milieuproblematiek toege
schreven aan de technlekontwlkkellng. Die problemen vallen buiten de opzet van de 
volgende hoofdstukken om geen aandacht te vertiezen voor de vraag, hoe kennis
soorten als uitgangspunt dienen voor verschillende technieksoorten. 

Toch zijn die problemen voor een technicus niet onbelangrijk. Hij kan alleen dan 
een verantwoordelijke positie bekleden, als hij mee kan denken over maatschappelij
ke vraagstukken die met de techniekontwikkeling verbonden zijn. Daarom volgen hier 
enkele opmerkingen. 

Vanwege de genoemde problemen wordt er wel eens gezegd, dat de technologi
sche ontwikkeling stopgezet moet worden of dat een geheel nieuwe weg gevonden 
moet worden voor de technologie. Zulke wensen zijn begrijpelijk. Maar onze huidige 
technologie resulteert uit een meer dan 5000 jaar oude ontwikkeling, die een Integraal 
deel uitmaakt van onze cultuurgeschiedenis. Een volledige terugkeer is dan ook niet 
mogelijk zonder andere aspecten van de cultuur mee te slepen In het avontuur. 
Prometheus kan niet opnieuw gekluisterd worden. 

Het Is daarom nuttig In te zien, hoe de verschillende technieken ontstaan zijn in 
een onderling verband en In een samenhang met enkele aspecten van de maat
schappiJ. Zonder de nadruk op de technieken uit het oog te vertiezen zullen enkele 
erg belangrijke aspecten van die samenhang besproken worden. 

Dat Impliceert geen blind zijn voor alle nadelige aspecten van nu in gebruik 
zijnde technieken. Het lijden van nu nog levende Japanse kankerpatiënten ten 
gevolge van atoombommen op Nagasaki en Hiroshirna is onomkeerbaar. Dat geldt 
ook voor luchtaandoeningen en andere gevolgen van het misbruikte milieu. Enerzijds 
zullen we moeten leren minder ongebreideld gebruik te rnaken van alles dat mogelijk 
is dankzij een wat geïsoleerde technische analyse (zonder synthese!). Niet alle 5 
mUjard aardbewoners kunnen straffeloos in vervuilende auto's rijden of met spuitbus
sen de beschermende laag van de aarde aantasten. Voor de oplossing van die 
problemen is niet een nieuwe filosofie nodig maar het gebruik van schonere techni
sche produkten. 

Zeer vele bedrijven zijn nu geïnteresseerd die te produceren. Moge een beter 
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inzicht In de soorten van kennis die nodig zijn om te komen tot betere technische 
produkten daartoe bijdragen. Met betere technieken kan er Immers bijgedragen · 
worden tot het elimlneren van het misbruik van schadelijke technieken. 

§ 4 Opzet van de volgende delen 

De volgende delen behandelen de drie reeds genoemde technleksoorten: 
de ervarlngstechnlsche, 
de rnakrotechnische en 
de mikrotechnische. 

Aan elk van die technieken Is een deel gewijd. Het afsluitende deel verduidelijkt de 
samenhang tussen die technieken. In de moderne technologie 'krioelen' ze als het 
ware door elkaar heen en staan ze onlosmakelijk met elkaar in verband. Hier in deze 
leertekst wordt de zogenoemd~ analyse-synthese-methode toegepast. De eerste drie 
delen zijn analytisch, het laatste Is synthetisch. De analyse bestudeert 'onderdelen' 
van de moderne technologie, de synthese vat de verworven inzichten samen omwille 
van een inzicht In het geheel van de huidige technologie. Deze methode Is gebrui
kelijk In de technologische methodologie. "Analyse" is letterlijk op te vatten; het 
betekent: uiteenrafeling. De analytische hoofdstukken behandelen een onderdeel van 
de uiteengerafelde moderne technologie. "Synthese" betekent letterlijk: samenvoe
ging. In het deel van de synthese wordt het verband tussen de analytische Inzichten 
gelegd. 

Bij de voorbereiding tot het technische ontwerpen wordt deze methode ook 
toegepast, zoals het volgende voorbeeld . verduidelijkt. Stel, dat we ontevreden zijn 
met een bepaald model flets; we wensen, dat het een hogere snelheid mogelijk 
maakt. We bekijken dan het achterwiel geïsoleerd van de andere onderdelen in de 
analyse. Uitgaande van onze doelstelling (snelheidsverhoging) komen we tot nieuwe 
ontwerpvoorstellen met betrekking tot de velgen, de banden, de spaken, etc. In de 
volgende analyse bekijken we het voorwiel vanuit dezelfde doelstelling. Zo behandelt 
elke analyse een onderdeel. Na de behandeling van alle onderdelen volgt de synthe
se. Deze bestaat niet slechts uit het samenvoegen van de voorstellen, die in de analy
se gedaan zijn. Een verandering van een onderdeel heeft immers ingrijpende gevol
gen op het geheel. Mag het voorwiel bijvoorbeeld minder zwaar belast worden dan 
voorheen, dan moet dat ook gevolgen hebben voor het frame. Traditioneel werken 
technische wetenschappers volgens het wijze gezegde: het geheel is meer dan de 
delen. 

Dat is ook hier het geval: omwille van een goed inzicht in de drie genoemde 
technieken worden ze afzonderlijk bekeken in de volgende hoofdstukken; maar in de 
moderne technologie 'werken' ze niet geïsoleerd. In de praktijk vormen ze soms een 
onlosmakelijk verband. Dat verband is het onderwerp van het laatste hoofdstuk. Maar 
om een misverstand te vermijden moet er nu al iets gezegd worden over één aspekt 
van hun samenhang: In de moderne technologie zijn ontwerp, constructie en pro
duktie weliswaar vaak aan verschillende technieken toe te schrijven; de kennis 
vereist voor het ontwerp is echter telkens beslissend bij de vraag, tot welke techniek 
een produkt te rekenen is. 

Laten we enkele voorbeelden bekijken. Tafels, stoelen, asbakken, muziekin
strumenten en koperen halskettingen zijn toe te schrijven aan ervaringstechnieken 
(bijzondere gevallen uitgezonderd). Doorgaans berust het ontwerp van deze pro
dukten immers niet op een toepassing van klassieke of moderne natuurwetenschap. 
Dat kan niet gezegd worden van een ontwerp voor een kerncentrale; deze kan niet 
ontworpen worden zonder toepassing van de fysica over de kernsplitsing. Dat kan 
ook niet gezegd worden van het ontwerp van CD-spelers, waarvoor een kennis van 
laserstralen onontbeerlijk is. Dat kan wederom niet gezegd worden van een ontwerp 
voor een TV-toestel, waarvan de werking te danken is aan een proces van elektronen. 
Zo gezien (vanuit het ontwerp) zijn de technische produkten meestal gemakkelijk te 
onderscheiden. 

Betrekken we de constructie en de produktie erbij, dan worden de onderscheidin
gen gecompliceerder. Stel, dat een fabriek in een geautomatiseerd produktieproces 
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koperen halskettingen vervaardigt. Die automatisering berust op mikro-elektronica en 
deze berust weer voor het merendeel op transistoren, op chips, op geïntegreerde 
circuits; kortom: voor het merendeel op de werking van elektronen. Het ontwerp voor 
het produktieproces Is te danken aan mlkrotechnleken, het ontwerp voor de halsket
tingen doorgaans aan ervarlngstechnleken. 

Maar stel nu, dat In het genoemde geval de fabrieksdirecteur aan de ontwerper 
van halskettingen vraagt rekening te houden met het geautomatiseerde produk
tleproces. Dan beïnvloedt de mikro-elektronica toch Indirect het ontwerpen van 
kettingen! Dat Is zo. Toch heeft dit geen invloed op de boven genoemde beoordeling. 
De ontwerper wordt immers geen specialist In de mikro-elektronica door in te gaan 
op die wens. Universiteiten en bedrijven rekenen secretaresses tot het administratieve 
personeel en niet tot de speelallsten op het gebied van de mikro-elektronica, of
schoon ze computers en tekstverwerkers gebruiken. 

Doorslaggevend is het spe~ialisme, dat vereist is voor het ontwerp. Daarom zijn 
architecten tot de ervarlngstechnlcl te rekenen, ook wanneer ze plotters gebruiken. 
Plotters zijn computer gestuurde tekenmachines, die voor de architect de besproken 
relatie tussen analyse en synthese inkorten. Besluit hij de binnenmuren van een 
gebouw op de begane grond te veranderen, dan kan hij die wijziging aanbrengen in 
het in de computer opgeslagen ontwerp. Een druk op een knop is voldoende om de 
plotter het gehele gewijzigde ontwerp te laten presenteren. Vroeger moest hij alles 
opnieuw tekenen. Daarom zegt men wel, dat de architect zich dankzij de plotter meer 
kan concentreren op het specifieke van zijn beroep: het ontwerpen van gebouwen. 
Zonder plotter besteedt hij meer tijd aan tekenen. Vroeger namen architecten daar
voor tekenaars in dienst. Kortom: ondanks het plottergebruik zijn architecten door
gaans ervaringstechnici. 
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Kader 1.1: 
Oud Egyptische metaalwinning en -vetWerking vergeleken met een recentere 

Egyptische afbeeldingen uit ± -1450 geven een indruk van de metaalwinning van die tijd. Links op 
de bovenste afbeelding heffen arbeiders met takken de smeltkroes van het vuur. Ernaast en 
eronder op die afbeelding wakkeren mannen met blaasbalgen het vuur aan. Rechts onder zien 
we, hoe de smeltkroes erna weer op het vuur wordt gezet. Op de prent eronder gieten arbeiders 
vloeibaar brons in de trechters van een deurvorm [links onder]. Ernaast bereidt een stoker een 
nieuw vuur voor; hij wordt geholpen door bedienden, die zand, erts en brandstof aandragen. Een 
meesterknecht spoort de dragers aan. De versierde voorkant van de gegoten deur Is twee keer te 
zien: een keer voor [links op de prent] en een keer [rechts op de prent] na het bijvijlen van het 
bronsgietsel door handwerkers met staven. 

Op de tekening onder deze tekst zien we een hoogoven uit de 16e eeuw. Een waterrad 
drijft de blaasbalg aan. De arbeider maakt In het zand sleuven, waarin het vloeibare metaal zal 
lopen. De ovenhoogte blijkt uit de vergelijking van de getekende hoogte van de oven met die aan 
de arbeider. 
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Hoofdstuk I 

Basismethoden voor het systematiseren van 
ervaringstechnische kennis 

§ 1 Ervaringstechnische kennis, wat is dat? 

'Door ervaring leert men' volgens een spreekwoord. 'Sollicitanten met ervaring' 
worden gezocht bij 'belangrijke' vacatures. Wat betekent "ervaring"? Oudere mensen 
hebben het vaak; hun hoge leeftijd vormt echter geen garantie. Passief vele situaties 
ondergaan is onvoldoende. Vele moeilijke omstandigheden de baas blijven door 
actlef erop in te spelen is wel verondersteld. Dan kan men ook toekomstige situaties 
aan, zo verwacht men. Soms wordt ervaring afgezet tegen te theoretisch onderwijs; 
praktijkervaring Is bij uitstek de leerschool voor technische beroepen; Middeleeuwers 
traden dan ook als leer1ing In dienst van een meester om zo een beroep te leren. Van 
ervaring kan men blijkbaar leren en profiteren in de praktijk. Maar ook universi
teitsstudenten deden hun eerste onderzoek onder leiding van een ervaren onderzoe
ker. Dat gebeurt nu nog. 

Ervaringstechnische kennis Is verwant met deze bekende betekenissen. Het is 
een kennis, die berust op een actlef ingaan op waarnemingen door ze systematisch 
te bewerken. De systematiek dient op de eerste· plaats om situaties nauwkeurig te 
doorzien. Ten tweede toont zij de verschillende mogelijkheden om op situaties in te 
spelen: de vergelijking van deze mogelijkheden met een te bereiken doel fundeert 
een technisch adequaat ingrijpen. Dat verduidelijkt het voorbeeld van het voorafgaan
de hoofdstuk: de ervaringstechnlek van de Mesopotamiërs. Deze zochten naar bijlen, 
messen, zwaarden en andere instrumenten zo hard als steen; maar die voorwerpen 
mochten niet gemakkelijker breken dan steen; ze vonden de vereiste bronslegering 
na de systematisering van vele legeringen. 

Een systematiek voor de fundering van adequaat technisch handelen wordt 
bereikt via de volgende wegen: 
- ordening van beschikbare gegevens door middel van classificeringen, rangordenin 

gen, kwantificeringen en correlaties; 
• vooral bij objecten met ruimtelijke eigenschappen kunnen relaties gevonden worden 

tussen de geordende gegevens en meetkundige of anderssoortige wiskundige 
structuren (die niet al bij het classificeren of de correlatie berekening gebruikt 
zijn); die wiskundige s!ructuren worden "wiskundig model voor een technische 
werkelijkheid" genoemd [op de betekenissen van die uitdrukking komen we terug 
in deel 111-1). 

Deze methoden zullen we in detail bekijken. 

§ 2 Classificaties 

Classificaties bereiken we door objecten in te delen in verzamelingen (of: klassen) en 
- als het nodig Is - door deze verzamelingen nogmaals onder te verdelen in sub-ver
zamelingen (of: sub-klassen). In de materiaalkunde Is deze methodiek toegepast 
vanaf het begin. De Mesopotamiërs onderscheidden eerst de vaste stoffen van de 
vloeistoffen. Zij maakten ook kennis met bijzondere vloeistoffen: verf- en kleurstoffen 
(sommige werden gemaakt van Indigo). Voor vaste stoffen stelden ze al vroeg de 
volgende onderverdeling vast: steen, metaal en glas; metalen werden nogmaals 
onderverdeeld in zuivere metalen en legeringen. Van do bij benadering zuivere 
metalen waren bekend: goud, zilver, koper, tin, zink, lood en later ook ijzer. Dat leidt 
tot de volgende classificatie: 
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stoffen - verfstoffen 
- vloeistoffen - andere kleurstoffen 

-overige 

-steen 
- vaste stoffen -glas 

-metaal -zuivere 
- legeringen 

Uit de hier boven geschetste classificatie blijkt, dat we niet altijd over bijzondere 
namen behoeven te beschikken bij indelingen; we kunnen in die gevallen de woorden 
"overige" of "andere" gebruiken. Het spreekt vanzelf, dat vakcompetentie vereist is 
voor goede classificaties. Dat verduidelijkt het gemis In de 19e-eeuwse classificatie, 
die metalen in geleiders en isolatoren indeelde. Na de ontdekking van halfgeleiders 
bleek die classificatie onvolledig te zijn. Deze halfgeleiders zijn later van belang voor 
de start en ontwikkeling van de mikro-elektronica. 

Classificaties berusten op indelingscriteria; het wel, niet of ten dele geleiden van 
stroom heeft het criterium gevormd voor de laatst genoemde indeling van metalen. 
Had men In de 19e eeuw nauwkeuriger het indelingscriterium toegepast, dan waren 
de halfgeleiders eerder ontdekt. Ook de Mesopotamische indeling berust op een 
indelingscriterium: het verschil tussen vaste stoffen en vloeistoffen stelt men immers 
vast op grond van bepaalde eigenschappen. lndelingscriteria funderen classificaties. 

§ 3 Rangordeningen 

Rangordeningen vormen een bijzonder soort classificaties. Ze berusten op de · 
omstandigheid, dat een indelingscriterium in sterkere of in minder sterke mate 
aanwezig kan zijn. Zo is de sterke of minder sterke mate van stroomgeleiding of het 
ontbreken ervan de basis voor de indeling in isolatoren, halfgeleiders en geleiders. 
Deze indeling van de metalen is dan ook tevens een rangordening. 

Ook de Mesopotamiërs introduceerden rangordeningen: ze wisten, dat zuiver 
koper zachter was dan steen; ze wisten ook, dat koperlegeringen van 10% tin net zo 
hard waren als steen en dat bij een nog hoger percentage de legering nog harder 
werd dan steen en dan het gevaar liepen te breken bij botsingen. 

Een rangorde veronderstelt de mogelijkheid objecten te waarderen volgens een 
schaal; in dit geval: zachter dan ... , even hard als ... en harder dan de gebruikte 
steensoort. Sche~atisch kan de schaal voor de Mesopotamische rangordening van 
vaste stoffen als volgt worden voorgesteld: 

zachter dan ... 1 even hard als ,.. 1 harder dan steen ... 

Om deze rangordening toe te passen zijn de metalen aan dezelfde hardheidstest te 
onderwerpen (waarom wordt dat geëist?) en moet daarbij dan ook telkens dezelfde 
steensoort als criterium gebruikt worden; ook steensoorten verschillen immers in 
hardheid. De mate waarin eigenschappen aanwezig zijn, fundeert een rangordening. 

§ 4 Kwantificeringen 

Kwantificering is een derde methodiek voor de systematische verwerking van · (proef
ondervindelijke) waarnemingen. Bij kwantificering worden exacte maten toegekend. 
De Mesopotamiërs hebben bronssoorten kwantitatief gerangschikt op basis van het 
gehalte tin (het percentage tin). Een kwantificering is een rangordening: het verschil 
is, dat rangordeningen niet een exacte maat vereisen. Met behulp van een steensoort 
kunnen we metalen rangschikken naar hun hardheid zonder exacte maten toe te ken
nen. Bij kwantificeren zijn exacte maten daarentegen wel vereist. In tegenstelling tot 
de Mesopotamiërs beschikken we tegenwoordig inderdaad voor hardheid over een 
exacte maat. "Kwantificeren" wordt met recht "metrisch ordenen" genoemd: het is een 
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rangschikken op grond van metingen, die leiden tot het toekennen van getalswaarden 
(10 kg, 17 m etc.). 

Kwantificeren is het Introduceren van een exacte maat voor het toekennen van 
een eigenschap (zoals afmeting, gewicht, temperatuur) aan objecten. 

Kwantificering veronderstelt een rangordening en een rangordening veronderstelt 
wederom - zoals in · § 3 verduidelijkt Is - een classificatie; een kwantificering Impli
ceert dan ook een classificatie. Dat Is de fundamentele reden, waarom peren niet bij 
appels mogen worden opgeteld, tenzij men op een ander niveau telt en het aantal 
stukken fruit wil weten. Tellen Is de meest eenvoudige kwantificering: individuen van 
eenzelfde verzameling worden geordend volgens de rangorde van de gehele getallen. 
Als we spreken over 'ontelbaar veel sterren', dan bedoelen we te zeggen: we zouden 
er nooit mee klaar komen; we kunnen Immers best beginnen met tellen (Tussen 1 en 
2 ligt echter een onaftelbare verzameling getallen: breuken, irrationale getallen, etc.). 

De drie besproken methodieken staan niet los van elkaar: telkens is de latere 
methodiek een aanvulling op de voorafgaande. We kunnen ook niet optellen zonder 
eerst geteld te hebben en we kunnen ook niet tellen zonder eerst besloten te hebben, 
wat tot de bedoelde verzameling behoort. 

§ 5 Correlaties en andere wiskundige structuren 
voor de ordening van proefondervindelijke gegevens 

Een vierde methodiek Is het zoeken en ontdekken van correlaties in de empirische of 
proefondervindelijke gegevens; deze Is in het Inleidende deel 0 besproken. 

Een daarmee verwante vijfde methodiek is het zoeken naar een wiskundige 
(meetkundige) structuur. deze Is zo oud als de techniekgeschiedenis zelf. De 
Mesopotamiërs en Egyptenaren hebben bijvoorbeeld een sterke belangstelling gehad 
voor de bewegingen van hemellichamen; deze hebben ze geregistreerd en vervol
gens hebben ze geprobeerd In die bewegingen een regelmaat te ontdekken. Dat 
streven Is in dit geval voor de hand liggend geweest: elke dag komt de zon op, na 
een maand staat de maan op dezelfde plaats als voorheen, met een regelmaat keren 
de planeten terug en elk jaar keert de regentijd terug. Het was van belang die regel
maat goed te kennen, want ook telkens stroomden rivieren als de Nijl, de Eufraat of 
de Tigris over met eenzelfde regelmaat. Omwille van de landbouw en de veeteelt 
wilde men dan ook veel weten over astronomie. 

De Mesopotamiërs en Egyptenaren waren daarbij succesvol: zons-en maansver
duisteringen konden ze nauwkeurig voorspellen. Om dit te bereiken moeten ze 
eeuwenlang kosmische bewegingen geregistreerd hebben. Ook hebben ze gegist 
naar de meetkundige vorm van de banen, die gevolgd worden door planeten en 
andere hemellichamen: vormen ze cirkels? Ligt de aarde binnen of buiten die cirkels? 
Het zoeken naar een meetkundige structuur In astronomische gegevens Is dan ook al 
zeer oud. De Grieken hebben dit zoeken naar structuren overgenomen van de 
Mesopotamiërs en Egyptenaren; vanwege hun voortreffelijke wiskunde hebben ze 
hun voorgangers zelfs ver kunnen overtreffen. 

Het zoeken naar meetkundige structuren Is niet alleen voor de astronomie 
kenmerkend maar ook voor de antieke mechanica en optica. Dat zijn de drie 
disciplines die altijd op een exacte wijze en op specialistisch niveau beoefend zijn. Ze 
worden aanvankelijk echter niet tot de wetenschappen maar tot de technische 
kunden gerekend [zie hoofdstuk 111] 

Voor het systematiseren met wiskundige structuren kan vastgehouden worden 
aan de voorbeelden, dat de omtrek van een driehoekig tafelblad meetkundig bere
kend kan worden door het te beschouwen als een driehoek en dat we zo ook de 
baan kunnen berekenen voor een vliegtuig, dat van Schiphol vla New Vork naar 
Kaapstad en weer terug naar Schiphol vliegt. Het gebruik van de 'gewone' meetkun
de Is bij het driehoekige tafelblad echter minder problematisch dan bij dat vliegtuig, 
zoals we zullen zien In het volgende hoofdstuk. Daarom kan - zo zal blijken - bij het 
systematiseren van ervaringskennls niet altijd ondoordacht een wiskundige structuur 
gebruikt worden. 
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Kader 1.2: 
Wat ligt ten grondslag aan het "Polytechnisch zakboekje" en het gebruik ervan? 

BEREKENEN VAN BOUWCONSTRUCTIES 

2.2 l(arakterestieke belastingen 

Permanente belastingen Q.k en Q.k. 
Deze zijn te ontlenen aan <le hierna volgende tabellen: 

Massa per oppçrvlakte van constructies en afwerking, in 
kg/m2 1) 

houten vloer met houten balken (zonder plafond) bij ten 
hoogste 4.5 m overspanning 30 

plafond van gips of cementmortel op riet, steen of me-
taalgaas met inbegrip van latten en tengels 35 

alsvoren met plafondhangers bij ten hoogste 4.5 m over-
spanning 40 

pannendak met latten, tengels, bebording en gordingen 75 
pannendak met latten, sporen en gordingen 70 
leiendak met bebording, sporen en gordingen 55 
zinken dak met bebordingen en gordingen 30 
mastiek-dakbedekking, bestaane uit 2 lagen asfaltbitu-

menvilt of asfaltteerviltpapier en een laag papier met 
bebording en balken; niet inbegrepen da afdekking met 
grind 30 

gegalvaniseerde golfplaat incl. bevestigingsmiddelen en 
gordingen 15 

asbestcementgolfplaat incl. bevestigingsmiddelen en gor-
dingen 25 

1) Voorbeeld: het gewicht per oppervlakte van een houten vloer met 
houten balken is: 30 kg/m2 x 10 mj$1- = 300 n/m2· 

Een pagina van het "Polytechnische zakboekje". Dit boekje dient als naslagwerk voor architecten, 
die als ontwerpers zelden in de gelegenheid zijn mechanisch of materiaalkundig de onderdelen 
van hun ontwerpen te bestuderen. Het naslagwerk classificeert op deze pagina de meest 
gebruikelijke dakbedekkingen; voor elk soort bedekking is de maximale belasting berekend; 
daarbij zijn zekerheidsmarges aangehouden. De maten berusten op kwantificering, de oppervlak
tematen op een gebruik van (vlakke) meetkunde. 
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§ 6 Ervaringskennls systematiseren eens en nu 

Ook nu nog worden soortgelijke methodieken gebruikt voor het systematiseren in de 
techniek. Dat verduidelijkt de In kader 1.2 afgebeelde bladzijde uit het Polytechnisch 
Zakboekje. Bouwkundigen gebrulken dit naslagwerk bij het ontwerpen. Ze controle
ren ermee, of hun ldeeên van nieuwe gebouwen constructief mogelijk zijn. 

Bekijken we de lijst, dan zien we, hoe verschillende dakbedekkingen geclassifi
ceerd en geordend zijn. Hun belasting moet exact gemeten zijn, voordat de waarden 
rechts in de tabel ingevuld kunnen worden; er Is dus ook gekwantificeerd. Bovendien 
worden de maximale belastingen uitgadruk per vierkante meter. Er yvordt dan ook 
over oppervlakken gesproken; dat Impliceert de toepassing van een meetkunde; aan 
dit toepassen van meetkunde zal hierna wat meer aandacht besteed worden. 

§ 7 Een continuïteit In ervaringstechnlsche kennis, 
sinds wanneer? 

Wat blijkt uit de methodieken die ten grondslag liggen aan het Polytechnische 
Zakboekje? Dat er een continu"ftelt bestaat in de ontwikkeling van de Mesopotamiërs 
tot heden; die continu'fteit heeft betrekking op het streven naar een overzichtelijke 
ervaringskennis; om het overzicht te bereiken worden dezelfde methoden gebruikt: 
huidige naslagwerken - zoals het genoemde Polytechnische Zakboekje, dat hier als 
een willekeurig voorbeeld gekozen is - berusten nog op soortgelijke methoden als die 
van de Mesopotamiërs; we kunnen ze tegenwoordig alleen nauwkeuriger en wiskun
dig meer exact beschrijven. 

Omwille van een beter Inzicht in die continu'fteit was het van nut geweest, als we 
makkelijk toegang hadden tot vele Mesopotamische en Egyptische geschriften. We 
hadden ons een nauwkeurig beeld kunnen vormen van de fundering van de oudste 
ervarlngstechnische kennis. Die fundering Is Interessant, omdat ze stamt uit een tijd, 
toen methoden nog niet ontleend konden worden aan een autonome wis- of natuur
kunde. Toen bestonden die wetenschappen immers nog niet. 

Toch moeten we ons tevreden stellen met een fragmentarische kennis van enkele 
geschriften. Waarom? Omdat vele notities ver1oren gegaan :zijn en omdat de rest pas 
sinds kort bekend is. In 1822 Is te Rosette, een stadje in de Nijldelta, een steen 
gevonden met daarop een en dezelfde tekst zowel in het · hlëroglleflsch als in het 
Grieks: dankzij het Grieks heeft men het Egyptische schrift kunnen vertalen. Een 
halve eeuw later is· ook het Mesopotamische spijkerschrift vertaalbaar geworden: In 
1870 heeft Behistun Cliff een document gevonden met daarop het verhaal van een 
overwinning van koning Darlus in alle drie de talen. Het vinden van de vertaalsleutel 
en het vertaalwerk zelf hebben nadien zoveel tijd en inspanning gekost, dat men zich 
pas in onze eeuw heeft kunnen concentreren op de Inhoud van de Mesopotamische 
geschriften. Wis- en natuurkundigen hebben inmiddels gezocht naar exacte inzichten, 
die In die geschriften met ervaringstechnlsche kennis verweven zijn en er niet van te 
scheiden zijn: wis- en natuurkunde hebben immers - zoals al opgemerkt - toen nog 
niet bestaan als zelfstandige disciplines. De studles van de Neder1andse wiskundige 
prof.dr. B.L. van der Waarden behoren (naast die van Neugebauer, Thureau-Dangin 
en Sachs) tot de belangrijkste. 

Die studies hebben vele zaken verduidelijkt. Vroeger zijn alleen de werken van de 
Griekse Oudheid toegankelijk geweest; ze zijn altijd beschouwd als de eerste 
pogingen om te komen tot wis- en natuurkundige verhandelingen. Dat blijkt niet on
juist. Maar men heeft nooit geweten, waaraan de concrete informatie ontleend is. Dat 
is nu wel bekend: de Griekse natuurfilosofen hebben gereflecteerd over technische 
procédé's en ervarlngskennls van hun eigen technici en over die van Mesopotamiërs 
en Egyptenaren. Dat blijkt uit vele voorbeelden. Een ervan Is het feit, dat de zoge
noemde 'stelling van Pythagoras' duizend jaar voor Pythagoras' geboorte gebruikt Is 
door Mesopotamische en Egyptische technici, die zelfs al een soort bewijs ervoor 
gehad hebben. 

Slechts beperkte waarheid Is dan ook te hechten aan het oude gezegde "de 
filosofie Is de moeder van de exacte wetenschappen"; de meest oude Griekse werken 
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over wis- en natuurkunde hebben weliswaar een sterk fundamenteel ("filosofisch") 
karakter, maar tegenwoordig weten we, dat concrete Inzichten ontleend moeten zijn 
aan de Mesopotamische en Egyptische techniek. Daarom Is alleen de filosofie te 
besc~ouwen als (biJ wijze va11 spreken) de moeder van de exacte wetenschappen. Bij 
hun ontstaan heeft ook de techniek een belangrijke rol gespeeld: als allerbelangrijkste 
Informatiebron voor exacte en concrete Inzichten. Voor ons Is de moederlijke eigen
schap van de filosofie niet zo belangrijk. Wel van belang Is het vast te stellen, dat de 
Mesopotamiërs en Egyptenaren nog geen fysica en wiskunde kenden en dat de 
Grieken nog niet beschikten over een rnakrofyslca. Dat vormt de rechtvaardiging van 
onze analyse die de vooropstellingen van techniek afzonderlijk wil beschouwen: 
kennis berust In die tijd niet op rnakro- of mlkronatuurwetenschap. 



copie van een foto behorend bij deelkader 1.3-c 
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Kader 1.3: 
De stelling van Pythagoras en haar ontwikkeling 

d-h 

. h 

b b 

deelkaders 1.3-a, 1.3-b, 1.3-c: 
(1.3-a) Huidig bewijs van de Pythagorasstelling vergeleken met ... 
(1.3-b) de manieren waarop de Mesopotamische technici en 
(1.3-c) die van Egypte haar gebruikt of bewezen hebben. 

(1.3-a) Trek in de links getekende rechthoekige driehoek een loodlijn op de hypothenusa vanuit de 
rechte hoek. Dan ontstaan drie gelijkvormige driehoeken, zodat geldt ... 

a : c = c1 : a; hieruit volgt: a2 = c1 • c 
en ... 

b : c2 = c: b; hieruit volgt: 

Zo eenvoudig is het huidige bewijs van de Pythagorasstalling, 

+ 
_a.,..2 -+--:b'"'!l2.--=-c""2-

Sommige rechthoekige driehoeken (b.v. als a=b=1) kunnen niet beginnend met gegeven 
maten voor de hypothenusa exact worden getekend. Vroeger zag men daarin een moeilijkheid; 
men dacht , dat meetkundige grootheden onafhankelijk van elkaar te construeren moesten zijn. 

(1.3-b) Omwille van een kijk op het inzicht van de Mesopotamiërs in de stelling gaan we 
conform de rechtse tekening uit van een muur met de hoogte h; plaats een balk van de lengte d 
tegen de muur. Stel, dat b de afstand is tussen de muur en het balkuiteinde op de grond; de 
Mesopotamiërs berekenen dan b door de volgende toepassing van de stelling (waaruit blijkt, dat 
ze ermee vertrouwd zijn geweest) : 

b = v'(d2 
- hÎ. 

(1.3-c) De Egyptenaren hebben op een originele manier een bewijs gevonden voor de 
stelling. Ze gaan uit van een rechthoekige driehoek, die van hout is gemaakt en die gebruikt is bij 
de bouw van pyramides. Hiermee maken ze een afdruk In de zandgrond zoals dit op de foto van 
de pagina hiernaast links boven te zien Is. Ernaast wordt nog een driehoek in het zand gedrukt, 
zoals de volgende figuur op de eerste rij van de foto laat zien. Zo doorgaande ontstaat er aan het 
eind van de tweede rij een vierkant, waarvan elke zijde gelijk Is aan de hypotenusa. Het oppervlak 
van dat vierkant is dus het kwadraat van de hypothenusa. Hiervan is aan te tonen, dat het gelijk is 
aan de som van de kwadraten van de andere zijden. Dat laat de derde rij combinaties zien; aan 
het eind ervan heeft men: het kwadraat van de ene zijde aan de rechte hoek plus het kwadraat 
van de andere zijde aan die hoek; door een stokje te leggen op de laatst gevonden combinatie 
van driehoeken [met het vierkantje in het midden) wordt dat extra verduidelijkt helemaal 
onderaan. Deze constructie is mogelijk voor elke rechthoekige driehoek. Hieruit volgt de 
geldigheld van de stelling. 
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deelkader 1.3-d: 
Het 'theorema van de bruid' bewijzen is moeilijker dan de huidige bewijsmethode. 
Voor het bewijs, dat voor de lijnen van de links getekende rechthoekige driehoek geldt, 

AB2 ( = ABED) = AC2 
( = ACGF) + BC2 

( = BCHK), 
bewijzen we 

AMLD + MLEB = ACGF + BCHK. 
Daartoe bewijzen we eerst dat... 

AMLD /2 = ACGF /2 
dit is het geval vanwege de congruentie ... 

ADC • ABF 
Immers ... 

AB= AD 
en ... AC= AF 
en ... L FAB = L CAD(= 90° + L CAB) 

Hieruit volgt, dat de oppervlakken aan elkaar gelijk zijn, zodat... 
AM.AD/2 (= AMLD/2) = FA.AC/2 (=ACGF/2) 

en ... 
AMLD = ACGF. 

Analoog Is te bewijzen dat 
MLEB = BCHK. 

Uit de twee deelbewijzen volgt de stelling. 
De stelling is soms sarcastisch "het theorema van de bruid" genoemd. De rechtse tekening 

verduidelijkt de reden: de (oude) bewijsmethode van dewlskunde maakt een overdreven moeilijke 
Indruk; technici vergelijken een wiskundige vanwege deze zware bewijslast met een bruldegom 
die gebukt gaat onder de last van zijn mooie maar toch wel veel eisende bruid [de wiskunde bij 
haar ontstaan als jonge wetenschap]. 

19 



Idealiserende en 
abstracte weten
schappen 

Technologische 
didactiek 

20 

Hoofdstuk 11 

Op zoek naar een exacte en natuurwetenschappelijke 
fundering van ervaringstechnische kennis 

§ 1 Problemen met de wiskundige abstractie 

Sommige wiskundeboeken voor technici kweken minderwaardigheidscomplexen aan 
door een tweevoudige Indruk te wekken, die bij nader inzien onjt.;lst Is: 
-technische toepassingen zouden voorgebakken klaar liggen in het gebied van de 
'zuivere' wiskunde; voor sommige practici Is dat terecht onbegrijpelijk; 

-tevens zouden technische vraagstukken zich altijd meteen lenen voor een pro-
bleemloze toepassing van de wiskunde. 

Die Indrukken zijn niet voor de hand liggend. Waarom zouden reële en concrete 
technische problemen naadloos aansluiten bij resultaten van idealiserende en 
abstracte wetenschappen als de wiskunde? De geschiedenis leert, dat die aansluiting 
nooit probleemloos Is geweest. Niet onwaarschijnlijk worstelen leerlingen met 
soortgelijke problemen als die, welke vroeger overwonnen zijn omwille van de 
toepassing van wiskunde. Voor de technologische didactiek is het dan ook nuttig in 
te gaan op die problemen, die de weg van een probleemloze toepassing van 
wiskunde in natuurwetenschap en techniek belemmerd hebben en waarmee de 
wiskundigen zelf ook hebben geworsteld. 

Hier, in deze paragraaf, ontmoeten we die problemen; ze zijn bij het ontstaan van 
de wiskunde ontdekt. De wiskunde is gestart met een reflectie over de methoden van 
de technici. Uit drie problemen Is spoedig duidelijk geworden, dat er een afstand · 
bestaat tussen zuivere wiskunde en technische praktijk. Het oudste probleem hangt 
samen met de stelling die later Is toegeschreven aan Pythagoras en die nu nog 
behoort tot de mlddelbare schoolwiskunde. 

1.1 lncommensurabiliteit 
De bekende Pythagorasstelling beweert: is c de hypothenusa van een rechthoekige 
driehoek en zijn a en b de twee andere zijden, dan Is c2 = a2 + b2

. Kader 1.3-a 
herinnert aan het bewijs van onze schoolboeken. 

Kader 1.3-b laat zien, hoe Mesopotamiërs de stelling al hebben toegepast. Leunt 
een balk schuin tegen een muur, dan kan die balk gezien worden als een hypothenu
sa; de muur en de grond vormen zo gezien de twee andere zijden van een rechthoe
kige driehoek. Schuiven we de balk omhoog, zodat ze de muur op een hoger punt 
raakt. De hoek blijft dan recht en de hypothenusa even lang; alleen de twee andere 
zijden veranderen: de een (de lijn op de grond) wordt korter, de ander (de lijn op de 
muur) wordt langer. Hypothenusa en rechte hoek moeten dus wel In een relatle staan 
met de twee andere zijden van de rechte driehoek, zo hebben al duizend jaar voor 
Pythagoras de Mesopotamische bouwtechnici geconcludeerd. 

Inderdaad besteedden Mesopotamische technici veel aandacht aan het funderen 
van bouwkundige inzichten. Ze konden niet anders. Faalden ze, dan werden ze 
streng, gestraft. In ± -1800 (het mln-teken voor het jaartal betekent: 1800 jaar voor het 
jaar nul) kondigde koning Hammurabl van Mesopotamië de volgende strafwet af: 

Een technicus, die een huls bouwt met een onvoldoende sterke constructie, wordt 
ter dood veroordeeld, als de hulseigenaar omkomt bij het instorten van het huis. 
Overlijdt de zoon van de eigenaar, dan wordt van de technicus de zoon gedood. 
Over11jdt een slaaf, dan levert hij aan de hulseigenaar een slaaf van dezelfde 
waarde. 

Bouwtechniek genoot hoog aanzien. Maar blijkbaar werd incompetentie beslist niet 
geduld. De exacte systematisering van bouwtechnische inzichten verdiende dan ook 
de uiterste zorg. Verweven hiermee wa.ren wiskundige inzichten; hiertoe behoorde de 
stelling die tien eeuwen later is toegedicht aan Pythagoras. 

Beter dan de Mesopotamiërs hebben de Egyptenaren die stelling aangetoond. Bij 
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de pyramidebouw, zo vermoedt men, zijn houten vormen van driehoeken in zand 
afgedrukt. Kader 1.3-c laat zien, hoe op die manier een bewijs gevonden kan worden. 
Kader 1.3-d geeft daarentegen het bewijs van Pythagoras' school. De methode is 
exacter dan die van 3-b en 3-c; het bewijs is wiskundig correct; wat we nu nog 
erkennen. Maar de bewijsmethode Is te omslachtig. Daarom is de wiskundige, die 
deze methode volgt, vaak vergeleken met een bruidegom die gebukt gaat onder de 
last van zijn mooie vrouw [die vergelijking is niet sexistisch bedoeld; ze berust op het 
feit, dat "wetenschap" en "mathematica" vrouwelijke woorden zijn]. De overeenkomst 
in de figuren in deelkader 1.3-d heeft geleid tot de historische naam voor de stelling: 
"het theorema van de bruid". 

Waarom koos Pythagoras die omslachtige methode? Het antwoord hangt samen 
met het feit, dat hij in ± -500 als een van de eersten wiskunde.beoefent onafhankelijk 
van een technische context. De overgang van techniek naar autonome wiskunde 
betekent voor de meetkunde: de overgang van afstand naar lijn; voor de rekenkunde 
en algebra vereist zij de overgang van aantal naar getal. Deze twee overgangen 
berusten op idealisaties en abstracte constructies. Idealiseren en abstraheren zijn 
verwante activiteiten; toch verschillen ze. Je kunt een Ideëel maar toch wel concreet 
beeld maken van je vader: hij heeft een lieve hangsnor en sterke spierballen. 
Abstracte inzichten zijn niet concreet; wel zijn ze toepasbaar in zeer vele concrete 
situaties, zoals de Pythagoras-stelling altijd toegepast kan worden, zodra een rechte 
driehoek geïdentificeerd kan worden. Ideëel Is tegengesteld aan reëel, abstract aan 
concreet. De nu volgende voorbeelden zullen het een en ander beter duidelijk maken. 

Een rechtstreeks afgelegde afstand en een rechte lijn in de meetkunde komen 
daarin overeen, dat ze een lengte hebben. Waarin verschillen ze? Een afstand in de 
techniek berust op het meten van een reëel object. De timmerman bepaalt de lengte 
van een plank door met zijn duimstok de afstand af te leggen van het begin naar het 
eind van de plank. Hij moet daarbij aandacht schenken aan kwesties, die een 
meetkundige buiten beschouwing laat. Geen plank loopt kaarsrecht. Het afmeten op 
een nauwkeurigheid van 0,0000001 mm Is bouwtechnisch onmogelijk en ook 
onnodig. De landmeetkundige heeft een andere praktijk, maar toch heeft hij te maken 
met problemen die vergelijkbaar zijn met die van de timmerman: met onvermijdelijke 
oneffenheden, afrondingen en meetfouten; evenals de timmerman vraagt hij zich af, 
welke onnauwkeurigheden hij mag tolereren. 

De meetkundige besteedt daaraan geen aandacht; hij 'construeert' zijn lijn, die 
geldt als een ideële afstand zonder enige rekening te houden met oneffenheden, 
afrondingen of meetonnauwkeurigheden. Van deze kwesties abstraheert hij; hij houdt 
ze voor problemen die door competente technici, timmerlieden of landmeters en in 
ieder geval niet door hem opgelost moeten worden [zo althans is de meetkunde 
gestart]. 

Bovendien berusten meetkundige objecten op abstracte constructies, waardoor ze 
een algemeen karakter krijgen: een meetkundige lijn heeft in de praktijk betrekking op 
de grens tussen twee akkervelden, op de afstand tussen planeten of op de lengte van 
een tunnel door een berg en op vele andere praktische zaken. Een goed meetkundi
ge hoeft niet competent te zijn In die gebieden: in de landmeetkunde, In de starrekun
de of in de mijnbouw. Voor hem geldt: een rechte lijn is een abstracte constructie: 
alleen op een algemeen niveau spreekt hij over grenzen, lengten en afstanden. 

Wat voor de meetkunde geldt, geldt ook voor de getallenleer en algebra: bestu
deerd worden de getallen en hun eigenschappen zonder rekening te houden met de 
kwesties van de boekhouder die moet weten, hoe hij de gewichten en hoeveelheden 
van de voorraden bepaalt. Een getal berust op een idealiserende en abstracte 
constructie. Aantallen vormen daarentegen het onderwerp van praktische vakken 
zoals boekhoudkunde. 

Nu terug naar Pythagoras! Hij is niet beroemd geworden vanwege zijn stelling, 
· want die is voordien al lang bekend geweest. Hij is bekend geworden vanwege de 
ontdekking van een moeilijkheid, waaraan voordien in de techniek geen aandacht 
besteed is, omdat ze niet opvalt bij afrondingen en benaderingen. Ingenieurs houden 
afrondingen en benaderingen voor onvermijdelijk en onproblematisch. Omdat de 
zuivere meetkunde bij haar start extreem precies heeft willen zijn, is zij op een 
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ongekende moellijkheld gestuit. Voor het Inzicht In die moellijkheld gaan we uit van 
een rechthoek!Pe driehoek met a = b. Dan Is de hypothenusa 
c = J(a2 + bj = J(a2 + a~ = J211.2 = aJ2. 

Stel: a = 4. We nemen een passer met de lengte 1 (één) tussen de beide passer
punten. Voor a en b geldt: hun lengte Is vier keer één. Voor de hypothenusa geldt: 
ze heeft de lengte van vier keer één vermenigvuldigd met J2. Met een lijnstuk tussen 
passerpunten kunnen we echter nooit een veelvoud van J2 construeren wat we ook 
voor a substitueren. Er ontbreekt blijkbaar een maat die gemeenschappelijk is voor 
de hypothenusa en de twee andere zijden: we kunnen die niet In hele milimeters 
uitdrukken; breuken bieden In dit geval geen oplossing. 

Deze conclusie van Pythagoras wordt nu nog geaccepteerd; ze betekent voor de 
praktijk Inderdaad, dat afstanden prlnclplêel slechts benaderd kunnen worden, als ze 
met Irrationale getallen aangegeven worden (met worteltekens, waarvan de wortel niet 
onoplosbaar Is). Pythagoras kent aan zijn ontdekking een dramatische betekenis toe; . 
hij denkt: de wiskunde kan blijkbaar verkeerde wegen inslaan, een meet-kunde die 
leidt tot onmeet-bare grootheden voldoet niet aan haar taak; meetkundige figuren 
moeten Immers - zo meent hij ten onrechte - geconstrueerd kunnen worden met 
passer en lineaal. De toegang tot die verkeerde weg heeft hij afgesloten met het 
voorschrift, dat afstanden of afmetingen niet bespreekbaar zijn zonder een gegeven 
meetkundige constructie, waarop ze betrekking hebben. Bij gegeven constructies 
weten we op welke lijnen algebraïsche grootheden (de genoemde a, b en c bijvoor
beeld) van toepassing zijn. Kort luidt Pythagoras' verbod: geen algebraïsche vergelij
king zonder bijbehorende meetkundige constructie; een algebra, die zich daaraan 
houdt noemen we "geometrische algebra". De gevolgen van dit verbod kunnen we 
leren kennen in de oefenopgaven aan het eind van dit hoofdstuk. Prof. H. Freudent
hal beschrijft die gevolgen als volgt: 

Het kind van de rekening werd de algebra, die anderhalve eeuw eerder bij de . 
Mesopotamiërs al een respectabel niveau bereikt had. Omdat de Grieken het toch 
niet zonder de algebra konden stellen, bedachten ze voor haar een surrogaat, dat 
we "geometrische algebra· noemen. 

Freudenthal wn zeggen, dat Pythagoras' verbod de algebra in haar ontwikkeling 
afremt; hij wijst er ook op, dat algebra en meetkunde zich voordien wel vruchtbaar 
ontwikkeld hadden In de Mesopotamische techniek. Het hier besproken probleem is 
ontstaan door de 'zuiver' wiskundige analyse van een systematiseringsmethodiek: 
afmetingen bepalen met behulp van rechthoekige driehoeken zonder rekening te 
houden met de wijzen waarop het probleem wordt 'opgelost' in de praktijk van de 
technicus. 

Dit probleem is In de literatuur bekend onder de naam "incommensurabiliteltspro
bleem"; de term bestaat uit "in" ("on-• of "niet"), •-com-· ("gemeenschappelijk"), 
·-mensura-· ("maat"), "-ablliteit-" ("bewerkbaar"). De lettertijke vertaling is dan ook: het 
probleem van niet meetbaar te zijn met een gemeenschappelijke maat. lncommensu
rabiliteitsvraagstukken spelen nu nog steeds een belangrijke rol in het grondslagen
onderzoek van de exacte wetenschappen. [Een voorbeeld van zo'n vraagstuk hebben 
we gezien In hoofdstuk 0: het verschU tussen het klassieke en het moderne massabe
grip; het Is een kwestie, of die begrippen commensurabel zijn]. 

1.2 Het continuüm 
Nog een tweede moeilijkheld Is door de Grieken ontdekt. in ± -400 stuit Zeno op 
het probleem, dat een meetkundig lijnstuk met de uiteinden A en B bestaat uit 
oneindig vele punten. 

Proberen we met een potlood die oneindig vele punten te tekenen, dan komen we 
nooit klaar. Een lijn, die niet te trekken is, bestaat niet voor de Grieken: voor hen 
moest immers - zoals we al hebben gezien - elke wiskundige grootheid construeer
baar zijn met een lineaal en/of een passer. Zeno brengt de moeilijkheid tot uitdruk- · 
king in zijn beroemd geworden anec(iote over de schildpad. De atleet Achilles kan 
dit langzame dier In een hardloopwedstrijd niet verslaan, als voor die wedstrijd de 
volgende spelregels gelden: de schildpad krijgt een voorsprong van één kRometer 
en mag zo hard lopen als het kan; gedurende de eerste drie minuten mag Achilias 
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van de voorsprong een halve kilometer inhalen, in de volgende anderhalve minuut 
een kwart kilometer, etc. (telkens worden tijd en voorsprong gehalveerd volgens de 
spelregel). De reden van Achilles' verlies berust op de oneindige deelbaarheid van 
een lijn of afstand: van de voorsprong. Op die moeilijkheid waren de Mesopotami
sche technici uiteraard niet gestoten, ofschoon ze In de praktijk niet slechter gemeten 
en gerekend hebben dan de Grieken. 

Wederom betreurt prof. Freudenthal de betekenis, die de Grieken aan die ontdek
king gehecht hebben: het kind van de rekening werd alweer de algebra. Naar 
aanleiding van de moeilijkheid legden de Grieken zich weer een soortgelijk verbod 
op: algebraïsche grootheden zijn niet te behandelen zonder gegeven lijnen; de 
vooropstelling voor de moellijkheld (een lijn kan niet getrokken worden door oneindig 
vele punten te tekenen) is dan van meet af aan uitgesloten. 

Het hier besproken probleem wordt in de literatuur genoemd "het continuümpro
bleem"; "continuüm" duidt op: ononderbroken. In een andere vorm speelt dit pro
bleem nog een rol bij grondslagendiscussies van onze eeuw. 

1.3 Wiskunde als construerende wetenschap 
De Grieken ontdekten nog een derde moeilijkheid. Om deze te begrijpen werpen we 
een blik terug op de twee besproken moeilijkheden. We kunnen de kern ervan als 
volgt omschrijven: de Grieken ontdekken de Idealiserende en abstracte constructie 
waarop alle wiskunde berust. Maar hun abstractie was onvoldoende. Ze willen 
contact houden met de concrete werkelijkheid. Grootheden durven ze niet te 
accepteren, als die in de praktijk van het meten slechts benaderd kunnen worden. Ze 
brengen getallen telkens In verband met meetkundige constructies omwille van een 
gemakkelijke overgang naar ruimtelijke objecten: zoals tafels, pyramiden, etc. Ze zijn 
bang, dat wiskundige bewijzen kunnen leiden tot stellingen, waarvan de onwaarheid 
in de techniek of In de fysica zou blijken. Die angst berust op het feit, dat de Griekse 
wiskunde nog onvoldoende afstand genomen heeft van techniek en fysica. In feite 
kunnen techniek en natuurkunde de bewijzen van de wiskunde niet weerleggen, zoals 
we hier zullen zien. 

Verworvenheden van de 19e eeuw tonen aan, hoe onvoldoende die Griekse 
abstractie geweest is. Ook Is gebleken, dat de Grieken al over het inzicht hebben 
beschikt, dat geleid heeft tot de ontdekking van de 19e eeuw: Aristoteles heeft er in 
± -350 al op gewezen, dat de wiskunde verschillende wegen kan inslaan, dat ze 
verschillende meetkundige systemen kan ontwikkelen. Euklides, de auteur van het 
belangrijkste handboek voor de meetkunde, durft daaraan geen aandacht te schen
ken; hij heeft niet willen ingaan op de vraag, of verschillende wiskundige systemen 
mogelijk zijn. Onder Pythagoras' en Plato's invloed neemt hij de objectieve waarheid 
aan voor de geïdealiseerde constructies van de wiskunde. En objectieve waarheid 
kan er maar één zijn, zo heeft hij gedacht. Maar in feite moet de wiskunde zich niet 
bezighouden met fysische waarheld en met technisch nut. Dat Is in de 19e eeuw 
vastgesteld na het beantwoorden van de vraag, wat een wiskundig systeem eigenlijk 
is. 

Wat is inderdaad een systeem? Een wiskundig systeem wordt gekarakteriseerd 
door axioma's en regels. Axioma's worden niet bewezen; zonder bewijsprocedure 
worden ze als bewijsbaar aangenomen. Door regels toe te passen op die axioma's 
worden stellingen bewezen. Bewijsstappen berusten op een automatisme: op grond 
van regels volgen als het ware de stellingen 'fantasieloos' uit axioma's (of uit al 
bewezen stellingen). Fantasie Is nodig om een wiskundig systeem te bedenken en 
ook om nieuwe toepassingen te vinden. Maar is een bewijs geleverd, dan ontbreekt 
elke fantasievolle sprong die niet door mechanisch uitgevoerde bewijsstappen 
gerechtvaardigd is. We moeten ons tijdens een bewijs ook niet afvragen, of we ons 
kunnen voorstellen, wat een bewijs voor de natuur betekent (tenzij we natuurkunde 
gaan beoefenen). Een bewijs berust ook niet op een reflectie over technisch nut. 
Stellingen worden bewezen, onafhankelijk van de vraag, of we ons kunnen indenken, 
dat ze nuttig zijn voor de techniek of waar zijn in de natuur. Empirisch waarneembare 
waarheid speelt geen rol in een bewijs, want die hangt af van de interpretatie, die 
later in de fysica of in de techniek gegeven wordt aan het systeem. 
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Kader 1.4: 
De ons vertrouwde euklische meetkunde is niet geschikt voor gekromde vlakken. Hoe kan 
daarbij toch wiskL!ndig exact te werk gegaan wOidef!? 

1' -~- -

Gegeven zijn lijn I en punt f? buiten 1: Hoeveel lijflen lopen j.Jl _P parall~ met I? 
- Volgens een niel-eukli~lscJ:le: ~geef)~. 
- vo!gens de qns v~~r~de Vla~ké pf .euklidisch~ ffl~~~.e~ ~.~· ,en 
- volge11s e~n andere niet-euklidisch.e m~.etk4r<J~: ~~e·. 

A 

D 

Het g~;.~olg is, dat ... 
- de som van de hoeken van een driehoek aUeen in de euklldiscbe meetktmde geUjk .is aan .180° 
[het bewijs is afh~nkelljk .van d~ elge"'schappen van. J?afauef loPende uïO.m; qe ·m1~~~ tekening 
herinnert daaraan), ... ·• 
- bij de eerst genoemde niet7eui<Jldische i$ qle som meer en ... 
- bij de la.atst genoerpde is diesom minder$~ 180°. .. .. 

Een interpr~tatie van d.e eerst genoe,mde f')iet-euklidische mee~nde is .een geJ<romd 
boloppervlak, zoals de tekeniJJQ re.chts boven illustreert. . . . . 
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Wat is een interpretatie? Bekijken we als voorbeeld de gewoonlijke interpretatie 
van het meetkundige systeem, dat we In de mlddelbare school geleerd hebben; dat 
systeem heet "vlakke meetkunde" of "euklidlsche meetkunde" (naar Euklides). Men 
noemt deze meetkunde 'vlak', omdat haar Interpretatie probleemloos is bij de 
toepassing op vlakke oppervlakken, zoals tafelbladen, vloeren, plafonds en muren, 
e.d. Bij die voorwerpen treffen we eigenschappen aan, die de euklidische meetkunde 
behandelt als toebehorend aan lijnen, vierkanten, rechthoeken, parallellogrammen, 
driehoeken e.d. op vlakke oppervlakken: dat wil zeggen: niet op gekromde vlakken 
(b.v van een bal). 

Is de omtrek van een driehoekig tafelblad te behandelen met dezelfde meetkunde 
als de driehoek, die een vliegtuig vliegt van Schiphol naar New Vork en via Kaapstad 
weer terug naar Schiphol? Die vraag hebben we al ontmoet. Voor het antwoord 
denken we aan een ander meetkundig systeem met een andere Interpretatie: op een 
boloppervlak, zoals bijvoorbeeld het oppervlak van de aardbol (we schenken even 
geen aandacht aan het feit, dat de aarde niet precies een bol is). Bij een gekromd 
boloppervlak leidt de toepassing (Interpretatie) van de gebruikelijke meetkunde tot 
moeilijkheden, die ge1llustreerd worden door kader 1.4. Trekken we een lijn over het 
oppervlak van de aarde loodrecht op de ever:mar; een aantal kilometers verwijderd 
van dat punt trekken we nogmaals een soortgelijke lijn. We zijn geneigd te zeggen, 
dat de lijnen parallel lopen, omdat ze loodrecht staan op de evenaar; maar door het 
gekromde aardoppervlak snijden ze elkaar zowel in het noorden als in het zuiden. 
Bekijken we de hoeken van de driehoeken, dan valt het ook op, dat hun som meer is 
dan 180°, omdat de som van de basishoeken al gelijk is aan 180°; en dat is in strijd 
met een stelling van de middelbare schoolmeetkunde. 

Voor timmerlui, metselaars, bouwtechnicl, architecten, werktuigbouwers zijn deze 
afwijkende eigenschappen onbelangrijk, want ze werken met oppervlakken die erg 
klein zijn in vergelijking met het aardoppervlak. 

Aristoteles heeft dat al ontdekt. Hoe Is die kennis vertoren kunnen gaan? Door het 
toedoen van Euklides. Hij maakt In ± -300 een samenvatting van alle wiskundige 
inzichten die door de voorafgaande Griekse wiskunde verworven zijn. Hij stoot ook 
op de kwestie, dat de som van de hoeken niet gelijk hoeft te zijn aan 180°. Hij gaat 
ervan uit (en daarin faalt hij), dat er maar één waar wiskundig systeem kan zijn. Hij 
kiest voor de vlakke meetkunde. Waarom? Omdat die onder de technici de meest 
verbreide is. Ook nu nog gebruiken timmertieden en metselaars steeds probleemloos 
de vlakke meetkunde; daarom wordt ze soms 'timmermansmeetkunde' of 'metse
laarsmeetkunde' genoemd. Gebruiken we een schietlood, dan willen we garanderen, 
dat we uitgaan van rechtop staande en dus parallel lopende lijnen. Maar stellen we 
ons de aardbol voor als een heel kleine bol, dan zien we, dat op die aardbol een 
schietlood niet leidt tot parallel lopende lijnen. Galileï heeft er al op gewezen, dat 
schietloodlijnen elkaar snijden in het aardcentrum; parallel lopende lijnen loodrecht 
op een plat vlak oppervlak mogen elkaar echter niet snijden. Toch werkt een 
schietlood perfect voor metselaars, omdat de aarde zo groot is. 

Aristoteles' Inzicht is herontdekt In de 19e eeuw. Toen Is gebleken, dat drie 
soorten meetkundige systemen met bewijsprocedures opgebouwd kunnen worden. 
De verschillen zijn afhankelijk van de axioma's die we als uitgangspunt kiezen (zie 
kader 1.4): 
- een niet-euklidische meetkunde kan uitgaan van het axioma, dat geen lijn in een 
punt P buiten een gegeven lijn I parallel loopt met I; in deze meetkunde is bewijs
baar de stelling, dat de som van de hoeken van een driehoek meer Is dan 180°; 

- de euklidlsche meetkunde gaat uit van het axioma, dat precies één lijn In een punt 
P buiten een gegeven I parallel loopt met I; bewijsbaar is dan de stelling, dat de som 
van die hoeken precies gelijk is aan 180°; 

- een niet-euklidische meetkunde kan ook uitgaan van het axioma, dat niet één lijn 
. maar verschillende lijnen in een punt P buiten een gegeven lijn I parallel met I 

getrokken kunnen worden; dan is het bewijsbaar, dat die som minder dan 180° is. 
Bekijken we de eigenschappen van de systemen, dan blijkt de ons vertrouwde vlakke 
meetkunde een tussenvorm te zijn: de aanname van één parallel lopende lijn staat 
tussen de aanname van geen en die van vele; 180° staat ook tussen meer en minder 
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dan 180°. 
Bij de wiskundige formulering van hun theorieën kunnen fysici sinds de 19e eeuw 

kiezen uit verschillende meetkunden. In het begin van onze eeuw heeft Einstein 
inderdaad een nlet-euklldlsch systeem gekozen voor zijn relativiteitstheorie. De 
nieuwe relatle tussen wis- en natuurkunde heeft hij in 1923 als volgt geformuleerd: 

Voorzover wiskundige stellingen geen betrekking hebben op de werkelijkheid, zijn 
ze zeker; voorzover ze daarop wel betrekking hebben, zijn ze onzeker. 

Daarmee wilde hij het volgende zeggen. De wiskunde is zo ver ontwikkeld, dat een 
fout bewijs snel ontzenuwd Is; zo gezien zijn wiskundig bewezen stellingen zeker. De 
beslissing over nut en waarheld van wiskundige systemen en stellingen moet echter 
overgelaten worden aan hen die ze toepassen (Interpreteren): aan technici en 
natuurkundigen. De scheidingslijn tussen de wiskunde enerzijds en de natuurkunde 
en techniek anderzijds Is nu consequenter dan In de Oud-Griekse tijd: over de 
bruikbaarheid beslissen gebruikers. 

We kunnen zeggen, dat Euklldes' methodiek voor een deel voortreffelijk Is 
geweest. Na 23 eeuwen wordt ze nog geleerd in de mlddelbare school. Euklides' 
enige 'fout' was zijn aanname, dat slechts één systeem het ware kon zijn. Toch bleef 
zijn werk toonaangevend tot de 20e eeuw. Hierdoor ging het zicht op alternatleve 
systemen voor lange tijd verloren. 

Het nieuwe inzicht in de toepassing van wiskundig geconstrueerde systemen heeft 
het ontstaan beïnvloed van de moderne natuurwetenschap en techniek, zoals al blijkt 
uit de vermelding van Elnstein. Maar het speelt in een wat andere vorm ook nu nog 
een belangrijke rol in de moderne wiskunde en informatica: hoe kunnen 'abstract' 
wiskundig geconstrueerde informaticatalen geschikt zijn voor de verwerking van 
verschillende soorten informatie die uit de 'concrete' omgangstalen stamt? Er is geen 
absoluut nuttige informatlcataal, net io min als er een absoluut nuttig wiskundig 
systeem is. Dat is de sleutel voor de beantwoording van die vraag, zoals we in . 
hoofdstuk 111 zullen zien. 

1.4 Gevolgen van de moeilijkheden 
Laten we ons nu concentreren op de konsekwentles van de drie genoemde moeilijk
heden, die verband houden met 
- de technisch onmeetbare grootheden, 
- de afstanden die als abstract wiskundige lijnen oneindig deelbaar zijn, ofschoon er 
met het scherpste mes niet tot het oneindige gedeeld kan worden, 

- de onzekerheid over de vraag, welk wiskundig systeem toepasbaar zal zijn in de 
natuurwetenschap en techniek van de toekomst. 

De Griekse oplossingen waren niet handig. We willen dan ook die moeilijkheden 
nogmaals bekijken vanuit de vraag, in hoeverre die oplossingen de ontwikkelingen 
geschaad hebben. 
[De volgende paragraaf laat zien, dat die moeilijkheden inderdaad een pro-bleemloos 
aansluiten van de natuurkunde aan de ervarlngstechnlek in de weg hebben gestaan. 
Maar technici weten vaak handig fundamentele kwesties te omzeilen. Hun 'handige 
truc' wordt in de daarop volgende paragraaf behandeld.) 

Inderdaad is tot het begin van de klassieke periode de ontwikkeling van de exacte 
wetenschappen geschaad door de Griekse oplossingen van de twee eerst genoemde 
moeilijkheden. Nadien Is die negatieve invloed voorbij. Bij het ontwikkelen van de 
klassieke rnakrotechnieken spelen ze geen rol meer. Onmeetbare grootheden worden 
dan opnieuw overgelaten aan de competente technicus, die inschat of en hoe er 
afgerond en benaderd moet worden; dat Is vandaag nog zo. De fysici schenken aan 
het begin van de klassieke periode vooral geen aandacht meer aan oneindigheden. 
Prof. Freudenthal zegt hierover: 

Fris, vrolijk en onbekommerd werden oneindige grootten weer aangenomen .... 
Ook hebben ze geen problemen gezocht In de aanname van irrationale getallen. 

Heeft het derde probleem, dat van de keuzemogelijkheid, een rol gespeeld in de 
ontwikkeling? Euklides heeft enerzijds verschillende wegen In de wiskunde verzwegen 
en daardoor impliciet bijgedragen tot een verkeerde beeld van de wiskunde. Ander
zijds Is er aan het voorafgaande te ontlenen, dat nlet-euklidische meetkunden pas 
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relevant worden bij zeer grote afstanden; vlakke meetkunde is niet te handhaven, als 
deeltjes die afstanden afleggen met een snelheld die die van het licht benadert. Dan 
Is het gebled van de rnakrotechniek verlaten. Mikrotechnieken vormen echter pas een 
onderzoeksobject In de 20e eeuw. Zo beschouwd kunnen we zeggen, dat de derde 
moeilijkheld slechts beperkt de ontwikkeling negatief heeft beïnvloed. Een niet-eukildi
scha meetkunde Is In de natuurwetenschap en techniek van voor de 20e eeuw niet 
toepasbaar. 

§ 2 Grondslagen voor natuurkennis en technische kennis 

2.1 Hoe beginnen? 
De Grieken beginnen In ± -600 te zoeken naar de beginselen die ten grondslag 
liggen aan fysische en technische verschijnselen. Het eerste begin Is zeer succesvol: 
vruchtbare uitgangspunten zijn al In die tijd geformuleerd. Ze hebben belangrijke 
fysici van onze eeuw - zoals Elnstein, Pauli en In het bijzonder. Heisenberg en 
Schrödlnger - nog gefascineerd. De succesvolle start leidt echter naar fundamentele 
kwesties, zodra men probeert de resultaten van de wiskunde te gebruiken. De in § 1 
besproken moeilijkheden keren dan terug in een nieuwe context. Laten we ons eerst 
concentreren op de begintijd, als die moeilijkheden nog geen rol spelen. De natuurfi
losofie start ± -600 met het opstellen van twee indrukwekkend goede uitgangspun
ten: 
1 e beginsel: uit het niets ontstaat niets; nieuwe objecten bestaan uit componenten 

die ook voordien hebben bestaan. 
2e beginsel: 
(a) bij veranderingen van stoffen In de natuur en In hoogovens zijn er elementen, die 

voorkomen zowel In wat vergaat als In wat ontstaat; 
(b) de overeenkomst tussen de verschillende verschijnselen blijkt het meest sterk, 

als er niet meer dan één element Is, dat bij alle veranderingen constant blijft. 
Eeuwen later krijgen deze beginselen een concrete en exacte vorm In de bahouds
wetten van de 18e, 19e en 20e eeuw. De Franse scheikundige Laveisier (t 1794) 
formuleert dan de wet over het massabehoud: de massa van de elementen voor en 
na chemische reacties Is hetzelfde. Een tweede concretisering stamt van de Duitse 
arts Robert Mayer (t 1878) en Is de wet over het behoud van energie: de som van 
arbeid en warmte blijft bij stoommachines gelijk. Weliswaar kan deze wet opgesteld 
worden na de ontwikkeling van de stoomtechnlek, maar toch beschoUwt Mayer zijn 
wet als een concrete uitwerking van bovenstaand 1 e beginsel. Hieruit blijkt de 
permanente Invloed van het geformuleerde uitgangspunt: voortdurend zoekt de 
natuurwetenschap naar het behoud van componenten na fysische processen en 
chemische reacties. Sinds de ontdekking van de kernsplijting in 1939 weten we, dat 
deze interpretatle ook gegeven kan worden aan Einsteins beroemde vergelijking 
tussen energie en het produkt van massa en lichtsnelheid: E = mc2: bij kernsplijting 
wordt energie opgewekt, doordat een zwaar atoom gespleten wordt in twee of. meer 
lichtere atomen, waarvan de massa's tezamen kleiner zijn dan de massa van het 
oorspronkelijke zware atoom; er gaat daarbij geen massa verloren, want die wordt 
omgezet In energie. Deze kan berekend worden met de vergelijking (ga dit na). In die 
zin is Einsteins wet een behoudswet. Deze toelichting verduidelijkt, waarom fysici als 
Heisenberg en Schrödinger gefascineerd zijn door de Griekse uitgangspunten: ze 
weten, hoe die uitgangspunten later een concrete en nauwkeurige vorm gekregen 
hebben. 

De Grieken hebben ook zelf suggesties gedaan voor componenten die behouden 
blijven bij fysische processen en chemische reacties. De eerste is die van Thales, die 
uit Milete stamt; dat welvarende Griekse stadje ligt nu in Turkije; ondanks huidige 
vijandelijkheden tussen Griekenland en Turkije moet ons dat niet verbazen: de 
Grieken woonden toen in bijna alle belangrijke steden rond de Middellandse Zee. 

Thales stelde voor water als basiselement te beschouwen. Om zijn Intentie te be
grijpen moeten we niet denken aan het 'gewone' water, dat we drinken en waarin we 
zwemmen. We Identificeren waterstof van de huidige scheikunde Immers ook niet 
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zonder meer met de vloeistof uit de kraan. Thales' water is niet mlnder theoretisch 
bedoeld: het is een oerstof, die de gedaanten kan aannemen van alle vaste stoffen en 
vloeistoffen. Maar ook bij deze welwillende interpretatie blijft het voorstel onbevredi
gend; het vraagt om de nadere uitleg van de rnanier waarop dat water verschillende 
gedaanten aanneemt. Datzelfde bezwaar kleeft aan de volgende twee voorstellen: 
- Anaximenes, een jongere stadsgenoot van Thales, stelt voor lucht te beschouwen 
als basiselement; 

- van Heraklites, die ( ± -550) niet lang na Thales en Anaximenes leeft In Efese (vlakbij 
Milete), stamt het voorstel van het vuur. 

Een eeuw later Is de hoop opgegeven met slechts één element een uitleg te vinden 
voor de vele uiteenlopende natuurverschijnselen. In ± -450 neemt Empedokles uit 
Akragas (op Sicilië) vier basiselementen aan: aarde, water, lucht en vuur. 

Indrukwekkend lang heeft dit laatste voorstel stand gehouden. De schelkunde 
accepteert het tot in de 17e eeuw. Dat blijkt ten eerste uit de spreekwijze van Boyle 
(t 1691 ), die bekend is vanwege zijn gaswet, die we nog leren in de middelbare 
school. Volgens die wet is het produkt van volume en druk van een gas constant. 
Boyle zelf spreekt nog over 'de wet van de lucht' en het woord gas kent hij nog niet; 
de eerste gassen (waterstof, zuurstof) zijn pas in de 18e eeuw gevonden; tot die tijd 
wordt er over 'lucht' gesproken. 

Ook 'vuur' Oater in gedaantes van flogiston of warmtestof) heeft het als basisele
ment lang volgehouden; het wordt in de 19e eeuw opgegeven, als in verband met 
Mayers genoemde energiebehoudswetwet warmte opgevat kan worden als een ver
schijningsvorm van energie. Sindsdien [en nog meer sinds Einsteins bovengenoemde 
formule) is 'energie' een algemener begrip dan warmte en arbeid, wordt warmte on
derscheiden van temperatuur en wordt warmte niet meer opgevat als een element. 
Over de leer van de vier elementen kunnen we dan ook zeggen, dat ze in ± -450 op 
Sicilië geformuleerd is en dat ze op zijn minst gedeeltelijk stand heeft gehouden tot . 
vlak voor onze eeuw. 

Waarom heeft Empedokles' voorstel niet sneller tot resultaten geleld? Hiervoor zijn 
verschillende factoren verantwoordelijk; een ervan is, dat de inzet voor een bevredi
gende combinatie van natuur- en technische kennis met wiskunde veel inspanning en 
tijd heeft gekost. 

2.2 Hoe wiskunde gebruiken bij natuurkennis en technische kennis? 
Empedokles formuleert zijn voorstel in ± -450 en dan hebben Pythagoras in ± -550 
en Zeno in ± -450 al gewezen op de in § 1 besproken moeilijkheden. Welke invloed 
hebben deze op het onderzoek van de vier basiselementen? 

Er zijn drie reacties die de exacte en technische wetenschappen sterk beïnvloed 
hebben: de atomistische, de platonistische en de aristotelische. De eerste leidt 19 
eeuwen later tot een vruchtbare toepassing van wiskunde in de natuurkunde en in de 
techniek. De tweede benadrukt terecht een tegenstelling tussen wis- en natuurkunde 
ten opzichte van de techniek. Sterker dan de andere leidt de derde tot een schelding 
tussen natuurkennis en technische kunst (kunde). 

2.2-1 Atomisme, een corpusculaire benadering 
Het atomisme gaat uit van de aanname van atomen, ofschoon ze niet waarneembaar 
zijn. Het is de oudste reactie op de moeilijkheden van de wiskunde. Zij is in ± -400 
uitgewerkt eerst door Laukippos en later door diens leer1ing Demokrites, die stamt uit 
het Griekse Abdera, ten noorden van de Bospurus. Deze schrijft 73 wiskundige 
werken. Specialist op dit vakgebled zijnde probeert Dernokrites de wiskunde van zijn 
tijd toe te passen bij het onderzoek van de basiselementen. Zijn atomisme betekent 
voor1opig het opgeven van het zoeken naar slechts vier basiselementen; het gaat uit 
van oneindig vele atomen. Nauwkeurig geformuleerd berust het op de volgende 
aannamen A1, ... , A7: 

A1: fysische objecten zijn samengesteld uit atomen met bepaalde en onverander11jke 
afmetingen, die fysisch niet deelbaar zijn [atoom = ondeelbaar deeltje]; 

A2: atomen zijn deeltjes die •zo klein zijn, dat we ze niet onmiddellijk kunnen waarne
men" (zo zegt Demokrites); 
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A3: atomen verschillen niet alleen In uiterlijke vorm maar ook in gewicht; 
~: In beginsel bewegen de oneindig vele atomen zich permanent 
As: zij bewegen zich In een lege ruimte [later "vacuüm" genoemd]; 
Ar,: klitten atomen samen, dan ontstaan de fysische objecten, die we kunnen waarne

men; [kader 1.51aat zien, hoe we ons dat eventueel kunnen voorstellen] 
A7: eigenschappen van waarneembare objecten (zoals kleur en smaak) zijn het resul

taat van de eigenschappen van atomen; "ook al nemen we zoetigheid, bitterheid, 
warmte, koude of kleuren waar, In feite bestaat er niets buiten de atomen en de 
lege ruimte", zo zegt Oemokrites. 

Het atomisme is lange tijd in verband gebracht met goddeloosheid en atheïsme. 
Daarom is het niet aanvaardbaar voor de Grieken die de werken van Dernokrites 
verbranden. Oe Middeleeuwers schenken veel aandacht aan het atomisme maar 
wijzen het om dezelfde reden af. De Franse filosoof Plerre Gassendi heeft het 
atomisme in 1659 aanvaardbaar gemaakt door ervan uit te gaan, dat God de atomen 
geschapen heeft. 

Zijn tijdgenoot is Descartes (t 1650). Ofschoon hij ook van deeltjes uitgaat, is hij 
niet strikt tot de atomisten te rekenen, want in strijd met AS wijst hij een vacuüm af. 
Daarom zeggen we, dat Descartes een corpusculaire benadering gevolgd heeft 
zonder atomist te zijn. Corpusculair in opzet zijn ook de natuuriuldeboeken van 
onze middelbare school. Het woord komt van "corpus", dat "klein ftchaam" betekent. 
Zij, die corpusculair te werk gaan, worden ingedeeld in plenisten en vacuïsten. 
"Pienist" is verwant met "plenum"; het betekent vol, het ontbreken van leegte. 
Vacuïsten zijn 'echte' atomisten die conform As een vacuüm aannemen. Descartes 
wijst als plenlst het bestaan ervan af; we zullen zijn reden hiervoor zien, als we 
spreken over causaliteit. Ook neemt hij een deelbaarheid aan, wat in strijd is met A1 
en wat Dernokrites juist vermeden heeft omwille van het continuümprobleem. 
Descartes houdt zich dus noch aan A1 noch aan As· 

Wel gaat Descartes overeenkomstig ~ uit van een permanente beweging en komt 
zo tot de belangrijke traagheidswet van de klassieke mechanica. Volgens deze wet is 
een fysisch object in rust of beweegt het zich permanent in een gelijkmatige bewe
ging, tenzij een ander bewegend object erop inwerkt. Descartes geeft ook de eerste 
aanzet tot de formulering van de wet over het behoud van impuls: de impuls als pro
dukt van de massa en de snelheid van een lichaam blijft gelijk. Wederom ontmoeten 
we hier een behoudswet; deze vormt het uitgangspunt voor studies van botsingsver
schijnselen in de 17e en 18e eeuw. Hieruit blijkt, hoe de aanname van deeltjes (zij 
het, na een onderbreking van 19 eeuwen) een lange en vruchtbare ontwikkeling in 
gang heeft gezet. 

Op andere terreinen wordt die ontwikkeling voortgezet. In 1810 introduceert 
Dalton het 'molecule' als scheikundige combinatie van atomen. Ook James Clerk 
Maxwell (t 1879) en Ludwig Boltzmann (t 1906) bereiken successen in de scheikun
de en gastheorie uitgaande van atomen, ofschoon deze dan nog steeds niet waar
neembaar zijn. Daarom wijzen niet minder belangrijke natuurwetenschappers, als 
Wilhelm Ostwald (t 1932), Ernst Mach (t 1916) en Max Planck (t 1947) de aanname 
van atomen nog steeds af. Die onenigheld blijft bestaan, totdat In ± 1900 moderne 
technieken de mikrofysische wereld ontsluiten en tot de ontdekking van elektronen 
lelden. · 

Zo heeft het atomisme een afwisselende en spannende geschiedenis: (a) de 
antieke periode wijst het af; (b) in de klassieke periode passen sommige natuur- en 
scheikundigen het vruchtbaar toe, terwijl anderen er nog kritisch tegenover staan; (c) 
nu twijfelt niemand meer aan het bestaan van kleine deeltjes dankzij geavanceerde 
experimentele technieken. De ontwikkeling van het atomisme past dan ook goed in 
onze driedeling van ervaringstechnische, klassieke en moderne mikrofysische 
periode. 

Maar aanvankelijk is het atomisme gestart als reactie op wiskundige kwesties. 
Zijn atomen lichaampjes met fysisch ondeelbare dimensies, dan is het continuüm niet 
meer problematisch voor de natuurkennis en techniek (waarom?) en Is het lncom
mensurabiliteitsprobleem voor de natuurkennis en techniek slechts een kwestie van 
afronden (waarom?). 
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Kader 1.5: 
Waartoe leidt de corpusculaire benadering in het algemeen en de atomistische benadering in 
het bljzondet'l Voorbeelden uit het verleden en uit het heden! 

li 

Bovenstaande tekeningen illustreren [volgens F. de Raedemaker] Demokrites' gezegde ... 
In het heelal heeft er zich een draaikolk van atomen afgezonderd en allerlei vormen aangeno
men, zodat de kosmos is ontstaan. 

In 1927 heeft de Belgische hoogleraar Georges Lemaître in Leuven het oer-knal-idee uitgewerkt: 
aan het ontstaan van het heelal ligt ten grondslag een grote knal ("big bang"), een explosie van 
een gigantatoom. De Nederlandse natuurkunde Willem de Sitter (t 1943) had al eerder dit idee 
naar voren gebracht. De bijdrage van Lemaître bestaat hierin, dat hij heeft laten zien, hoe het 
big-bang-Idee strookt met Einsteins algemene relativiteitstheorie. Tegenwoordig wordt er nog 
steeds uitgegaan van dat idee bij het fundamenteel fysische onderzoek. Tijdens een interview na 
de ontdekking van nieuwe mikrodeeltjes in 1983 zegt Franz Schepper, de leider van dat 
fundamenteel fysische onderzoek in Genève: 

In het laboratorium herhalen we op kleine schaal, wat waarschijnlijk is gebeurd bij het ontstaan 
van de kosmos. Tegenwoordig geloven we immers, dat die Is ontstaan door een oerknal; bij 
die knal is een enorme hoeveelheid energie geconcentreerd en door die concentratie is materie 
ontstaan. [A.S.: hierbij herinnerede lezer zich Einsteins formule, die in de tekst is behandeld: E 
= mc2

.] Die gebeurtenis herhalen we op kleine schaal in het laboratorium: we laten deeltjes 
ontstaan, die niet meer bestaan maar die gegeven geweest zijn bij het ontstaan van de 
kosmos. Hieruit blijkt, dat we voor onze experimenten veel hoge energie moeten opwekken. 

Schoppers woorden verduidelijken, hoe deeltjes nu nog het onderwerp van fysisch onderzoek 
vormen. Dit fundamentele mikrofysische onderzoek wordt genoemd: "elementaire deeltjesfyslca" 
of "hoge energiefysica". De reden voor de tweede benaming blijkt uit Schoppers zin: "Voor onze 
experimenten moeten we veel hoge energie opwekken" (om materie oftewel deeltjes te laten 
ontstaan in overeenstemming met Einsteins formule). 
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2.2-2 Platonlsme en Idealiseren In exacte wetenschappen 
Het platenisme is de tweede reactie op de genoemde wiskundeproblemen. Het 
platenisme Is een Idealisme: het neemt een objectief bestaan aan voor de getallen en 
voor andere onderwerpen van de wiskunde. Bestaan getallen dan niet objectief? Die 
aanname Is niet noodzakelijk. We kunnen zeggen, dat een aantal studenten aanwezig 
is In een klaslokaal. Maar het getal, ... zien we dat echt? De platonlst zegt: getallen 
zijn weliswaar niet zichtbaar, maar om te kunnen tellen moeten getallen objectief 
gegeven zijn. Tot heden geloven sommige wiskundigen, dat . de aanname een 
vruchtbare beoefening van wiskunde garandeert [De aanname is inderdaad nuttig 
geweest voor Euklides; hij heeft er een goed Inzicht In wiskundige abstracties door 
bereikt; dezelfde aanname heeft echter ook geleld tot zijn voorbarige conclusie, dat 
slechts één meetkunde de ware kon zijn. Sinds de 19e eeuw noemen anti-platenis
ten Euklldes' fout als een voorbeeld om te illustreren, hoe de aanname van objectief 
bestaande wiskundige structuren kan misleiden]. 

Plato richt in ± -400 zijn Atheense akademie op; hij heeft er lang gedoceerd over 
het abstracte karakter van de wlski,Jnde. Zijn meest succesvolle studenten zijn Eukli
des en Aristoteles. De kwestie van een objectlef bestaan van wiskundige objecten Is 
omstreden; toch zal niemand ontkennen, dat Plato terecht heeft gewezen op het 
ge"1äealiseerde en abstracte karakter van wiskundige structuren en van fysische 
verschijnselen, die in wiskundige formules tot uitdrukking gebracht worden. 

Van de wiskunde benadrukt Plato het Idealiseren. Wat betekent dat? In hun ideële 
vorm hebben objecten andere eigenschappen dan In hun empirisch fysische 
werkelijkheid; ze worden dan Inderdaad oneindig deelbaar (het 2e probleem, dat we 
gezien hebben); ze krijgen dan Inderdaad ook technisch onmeetbare afmetingen (het 
1e genoemde probleem). Hierdoor ontstaat een tegenstelling tussen de wiskunde en 
de techniek, zoals we hebben gezien. Hierdoor ontstaat ook een tegenstelling 
tussen fysica en techniek vanwege het idealiserende karakter van de fysica, waarin 
wiskunde gebruikt wordt. 

Om exacte wetenschapsbeoefening te stimuleren heeft Plato de nadruk gelegd op 
die tegenstellingen. De tegenstelling tussen fysica en techniek kan verduidelijkt 
worden met de volgende voorbeelden (die uit de klassieke mechanica stammen). 
Volgens onze fysicaboeken hebben Galile"l"s valwetten betrekking op een ideale val 
en diens slingerwetten op de ideale slinger. Wat is er ideaal aan die val of aan die 
slinger? BIJ het Idealiseren van val of slinger wordt elke vorm van weerstand buiten 
beschouwing gelaten. Hierdoor worden wiskundig geformuleerde wetten perfect van 
toepassing. Weerstand wordt dan ook gezien als storende factor: die de overeen
komst van verschijnselen met wiskundig geformuleerde fysische wetten stoort. 

Als we echter die val- en slingerwetten toepassen in de techniek, dan moeten we 
letten op de storende factoren, die bij de idealisering weggelaten zijn: het ophang
punt van de slinger bewerkt een onregelmatige slingerbeweging; luchtweerstand en 
andere soorten wrijving oefenen een invloed uit; al deze factoren worden niet vermeld 
in de wetten. Of men wel of niet platonist Is (of men wel of niet het objectieve 
bestaan van Ideale val en slinger aanneemt), doet niet ter zake: de technicus moet 
rekening houden met storende factoren, die In wiskundig fysische wetten niet 
genoemd worden [kader 1.6 behandelt Galile"l"s val- en slingerwetten die de idealisatie 
illustreren]. 

Plato heeft verduidelijkt, dat de Ideale vorm van wiskundig geformuleerde wetten 
afwijkt van empirisich gegeven objecten met hun storende factoren. De veel later 
ontwikkelde scheikundige formules berusten ook op Idealiseringen. De formules 
behandelen zuiver koper, zuiver tin, zuiver goud, zuiver zilver; maar de technicus 
werkt nooit met geheel zuiver koper, geheel zulver tin, geheel zuiver goud of geheel 
zuiver zilver. In de techniek zijn ze altijd vermengd met andere stoffen. Hierdoor 
verlopen reacties nooit exact volgens de formules. Als men Plato volgt, dan neemt 
men aan, dat (ideaal) zulver koper altijd vermengd is met onzuiverheden; dan neemt 
men een ideale val aan, die In de realiteit vermengd Is met storende factoren; dan 
neemt men ook aan, dat zuivere getallen bestaan in combinatie met gegeven 
aantallen. Inderdaad 'rekenen' chemici doorgaans zo, alsof zuiver koper gegeven is; 
pas bij de concrete reactie houden ze rekening met onzuiverheden. 
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Kader 1.6: 
Idealiseren in de natuurwetenschap en de techniek 
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Figuren behorend bij deelkaders 1.6-a en 1.6-b 
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deelkaders 1.6-a, 1.6-b, 1.6-c: 
(1.6-a) Hoe kun je valwetten opstellen, telWijl de valsnelheld in feite altijd afhankelijk is van 

specifieke concrete omstandigheden? 
(l.tJ..b) Hoe kun je slingerwetten opstellen, terwijl geen slinger Identiek Is aan een andere en 

in specffleke situaties verkeert? 
(l.tJ..c) Hoe kom je tot scheikundige fonnules, telWijl het uitgesloten is, dat je ooit beschikt 

over elementen die zo zuiver zijn als die tonnu/es vereisen? 
(1.6-d) Te onderschelden is tussen lmpetusoverdracht, Impulsbehoud en energiebehoudl 

(1.6-a) Bij de ideale val gaan we uit van een puntmassa: we zien af van de belemmeringen door 
de lucht en van andere invloeden; dat doen we ook met de geometrische afmetingen van de 
voorwerpen; in gedachten blijft alleen nog het punt van het (gravitatie)centrum. We hebben dit 
begrip van vrije of ideale val te danken aan Galileï Hij heeft het zich stapsgewijze eigen gemaakt 
[zie 1.0 onder (1 )]. 

Eerst bepaalt hij nog met Archimedes' wet de valsnelheid: deze is dan afhankelijk van het 
verschil tussen de soortelijke gewichten van het voorwerp en zijn omgeving. Hierop baseert hij 
zijn eerste kritiek op het oude (aristotelische) idee, dat de snelheid uitsluitend bepaald Is door het 
gewicht. Dit idee is in strijd met Galilê1·s volgende gedachte-experiment: twee lichamen van 
hetzelfde gewicht G vallen onafhankelijk van elkaar; volgens het oude idee is de snelheid v dan: v 
= G; aan elkaar vastgebonden [zie de pagina hiernaast] zou de snelheid van de twee lichamen 
opeens verdubbelen: v = 2.G; dat is absurd (bij een val in vacuüm). 

Later bedenkt hij het begrip van de geheel vrije val: de valsnelheid is dan onafhankelijk van elk 
gewicht, ook van het soortelijke. Dat is een bijzondere ontdekking, want veertjes lijken langzamer 
te moeten vallen dan loden ballen. Galileï overweegt echter, dat de reden van het langzamer 
vallen van een veertje uitsluitend het feit is, dat de luchtweerstand erop meer vat heeft. Is in het 
vacuüm die weerstand verdwenen, dan valt het net zo snel als een loden bal. Dit tweede 
vrije-valbegrip rechtvaardigt de volgende twee valwetten: 

1 e wet: bewegingen van vrij vallende lichamen zijn rechtlijnig en eenparig versneld; 
2e wet: de versnelling is voor alle lichamen even groot. 

Galileï had de neiging geen aandacht te schenken aan oorzaken of krachten van de val. Huygens 
concentreerde zich daarop wel. Zwaartekracht verdiscanterend kwam hij tot de volgende 
correcties: 

1e wet: st = 1/2: g.T
2 

2e wet: vt = g.T 
Plaats of afstand (st) is een functie van de tijd t en ook snelheid (vt); ~ is niet een lineaire functie 
van de tijd: in de tweede seconde is de snelheid groter dan in de eerste en dus legt het lichaam 
dan ook een grotere afstand af; bij eenparig versnelde beweging neemt de afgelegde weg 
volgens de 1 e wet kwadratisch toe. De zwaartekracht (de gravitatieversnelling g) beïnvloedt niet 
even sterk op alle plaatsen van de aarde: op de evenaar is g kleiner dan op de polen. Huygens 
heeft dit empirisch vastgesteld. Diens correctie leidt dus tot de beperking: als lichamen op 
dezelfde plaats vallen, is hun snelheid even groot. 

(1.6-b) Bij de ideale slinger wordt - zoals bij ideale val - de klepel gezien als een puntmassa: 
een lichaam met een massa m; ervan worden de afmetingen en de geometrische vorm en dus 
ook de invloed van de omgevende lucht buiten beschouwing gelaten, zodat hier weer alleen een 
meetkundige punt overblijft. In de figuur van de pagina hiernaast is 0 het ophangpunt en is I de 
lengte van het koord; de massa van het koord blijft eveneens buiten beschouwing. De lijn recht 
omlaag is als de nulstand; hoek f wordt met de nulstand gemaakt door de uitslaande slinger. Op 
de puntmassa van de klepel werkt de zwaartekracht F z = m.g; deze kan ontbonden worden in de 
volgende twee componenten: 
- m.g.cos f [deze component wordt opgevangen door de spankracht van het koord], 
- m.g.sin f [deze staat loodrecht op het koord en bewerkt de terugkeer tot evenwlchtspunt B]. 
Bij kleine uitwijkingen van de slinger ten opzichte van evenwichtspunt B mag er met sin f = f 
gerekend worden voor een benadering. Deze benadering leidt tot de trillingstijd T voor de ideale 
slinger: 

T = 2.p . .f~/r) 
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Dit inzicht stamt van Huygens, die in 1658 het uurwerk met een regelmatig trillende slinger 
uitvindt. Galileï heeft voordien de volgende inzichten verworven: 
- In het isochronlsme: de slingertijd is onafhankelijk van de amplitudo 

[dit geldt niet bij grote amplitudo's; Galileï denkt, dat deze afwijking te verwaarlozen Is], 
de slingertijd Is onafhankelijk van het gewicht (de massa) van de klepel 

[zoals bij een val is ook hier het gewicht niet bepalend]. 
(1.6-c) Evenals de ideale val en de ideale slinger berusten schelkundige formules op Idealiserin

gen; ze leiden ook tot soortgelijke vraagstukken: hoe zijn ze te preciseren en hoe zijn de 
verontreinigingen te verdisconteren? [zie kader 1.8 over het toetsen van wetten die geïdealiseerde 
situaties beschrijven] 

(1.6-d) Het impetusbegrlp stamt van Burldan en Oresme (14e eeuw); het duidt op de oorzaak 
van de bewegingssnelheid; deze oorzaak wordt volgens de impetustheorie overgedragen van het 
ene lichaam op het andere. 

Het Impulsbegrip is een klassiek mechanisch begrip en· Is ontleend aan de werken van 
Descartes en Newton (17e eeuw); de impuls van een bewegend lichaam is het produkt van de 
massa en de snelheld van dat lichaam [p = m.v]; een supertanker met een snelheld van 1 mjs 
heeft vanwege zijn veel grotere massa een grotere Impuls dan een auto met een snelheid van 30 
mjs; In tegenstelling tot de lmpetus is de impuls niet de bewegingsoorzaak. De impulsbehoudwet 
leert, dat de totale Impuls voor en na de botsing gelijk zijn (als de botsing elastisch Is en de 
wrijving verwaarloosd mag worden). Een proef verduidelijkt de wet: door een ontploffing worden 
een houten en een aluminium bol in horizontale richting weggeschoten; hun volume Is gelijk, hun 
massa's verhouden zich [bij een extreem licht houtsoort] als 1 : 5, zodat de horizontale snelhe
den zich verhouden als 5 : 1. Voor de explosie zijn de bollen in rust en Is de impuls gelijk aan 
nul; dat Is ook later weer het geval. Vanwege de zwaartekracht vallen beide bollen even snel 
omlaag; de houten bol zal bij verwaarlozing van de luchtweerstand een vijf maal zo grote afstand 
afleggen als de aluminium bol. 

Het energiebegrip en de daarbij behorende energlebehoudswet stammen uit de 19e eeuw 
(Robert Mayer); zij berusten op het Inzicht, dat energie niet verloren gaat in die zin, dat energie
vormen in elkaar worden omgezet. Dit heeft geleid tot een nieuw inzicht in de slingerbeweging 
(zie de figuur boven kader 1.7). In de meest rechtse of linkse stand heeft een slinger potentiële 
energie: dit is het vermogen om te gaan bewegen (ten gevolge van de zwaartekracht). In het 
evenwlchtspunt aangekomen heeft de slinger de potentiële energie omgezet In kinetische 
(bewegingsenergie) en heeft geen potentiële energie, die omgezet kan worden in een bewegings
toename; bij het passeren van het evenwichtspunt neemt de beweging af en wordt de kinetische 
energie omgezet in potentiële, zodat het proces zich nadien weer kan herhalen: overeenkomstig 
de energiebehoudswet Is de som van kinetische en potentiële energie gelijk (bij niet ideale 
slingers wordt er energie omgezet in wrijvingsenergie oftewel warmte). 
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Voor de huidige fysicus is het niet zo van belang of men wel of niet platonist Is, 
als hij uitgaande van de wetten maar goed rekent. Voor de technicus Is het platenis
me ook niet zo belangrijk; als hij er maar rekening mee houdt, dat storende factoren 
niet meegenomen worden bij de wiskundige formulering van natuurwetenschappelijke 
wetten. Daarin bestaat zijn specialisme. 

2.2-3 Aristotelisme en causaliteit In de natuurwetenschappen 
Aristoteles zet zich af tegen Plato door te benadrukken, dat we ideale vormen alleen 
ontmoeten In combinatie met de 'onzuiverheden' van de materie. Een fysicus moet 
zich volgens hem niet concentreren op de Ideale vormen maar op de manier waarop 
ze zich 'levendig' presenteren In onze omgeving. 

Aristoteles geeft aan het begrip 'vorm' een bijbetekenis die weinig meer te maken 
heeft met het idealiseren in de wiskunde; een vorm is voor hem een levensbeginsel 
(ziel) of bestaansbeginsel; hierdoor krijgt het een karakter, dat eerder aan biologie 
dan aan wiskunde doet denken. Dat blijkt uit zijn kritiek op het atomisme. Voor het 
inzicht in die kritiek denken we aan de dood van een mens. Eerst verdwijnt zijn 
levensbeginsel: zijn ziel die aan zijn leven 'vorm' gegeven heeft; zijn lichaamsvorm 
verdwijnt langzamer, maar de afwezigheid daarvan is toch al na enkele dagen 
merkbaar; ten slotte blijft alleen nog de vorm van zijn botten over en die kan heel 
lang in tact blijven. Zo Is de ziel van de mens een super-vorm, die de ondergeorden
de vormen van vlees en botten coördineert. Ook een stuk hout heeft zo'n vorm zij het 
van een lagere orde. Aristoteles wijst niet het bestaan van atomen af; maar hij legt er 
de nadruk op, dat materiële dingen uit atomen samengesteld zijn, voorzover en 
zolang ze een vorm bezitten. Bij hem worden ziel en essentiële vorm met elkaar 
verwante begrippen. De houtvorm of essentie van een stuk hout gaat verloren bij 
verbranding. Om· de essentie 'hout' te vatten moet men nadenken over vragen als: 
waarvoor het essentiëel dient en wat het van nature bewerkt. Daarop het antwoord 
zoeken voor wat betreft de materiële (niet-levende) dingen is de taak van de aristoteli
sche fysica. Wiskundig geformuleerde wetten geven hooguit een toelichting op de 
essentie van gebeurtenissen: van nature vallen sommige dingen, omdat ze zwaar zijn. 
Valwetten belichten hooguit een bijkomstig aspect: de snelheid. Dit is een andere 
Instelling dan die van Galileï, die zich primair richt op de wiskundige beschrijving van 
dit aspect van de valbeweging; die beschrijving berust niet op de vraag, waarom 
dingen vallen. Die waarom-vraag Is voor een aristotelicus nu juist wel belangrijk. 

Hij denkt en reflecteert als een architect die vorm geeft aan een huis; die vraagt 
zich af, waardoor komt het huis tot stand? waaruit bestaat het? wat is zijn essentiële 
vorm? wat is het essentiële doel van een huis? Dat betekent vier vragen: waardoor 
(effectieve oorzaak), dankzij wat (materiële oorzaak), hoe (vorm-oorzaak) en waarom 
(doel-oorzaak). De aristotelische analyse van de valbeweging van een steen in de 
bergen behandelt vier aspecten: wie of wat is de effectieve oorzaak? welke materiële 
voorwaarden zijn vereist? wat Is de essentiële vorm van het vallen? waarom vallen 
stenen? De effectieve oorzaak kan een mens zijn, die tegen de steen schopt. De 
materiële voorwaarden zijn de eigenschappen van de steen (zwaarte) en de hoogte. 
De essentiële vorm Is de verplaatsing van hoog naar laag. Daarop sluit de vierde en 
meest kenmerkende aristotelische vraag aan: het doel van het vallen. Het antwoord 
wordt ontleend aan de leer van de vier elementen: het herstel van de natuurlijke orde 
volgens de eigenschappen van de elementen. Aarde Is het zware, water het minder 
zware, lucht nog minder en vuur het minst. Het meest zware tendeert van nature naar 
het centrum van de aardbol. De steen bevat een hoog gehalte aarde en neigt daarom 
naar dat centrum. Zo combineert Aristoteles de leer van de elementen met een 
fysische bewegingsleer. 

Hij brengt de vier elementen ook in verband met andere eigenschappen, zoals 
kader 1.7 verduidelijkt. Het vierkant laat zien, dat Aristoteles niet alleen de natuurlijke 
val maar ook andere chemische en fysische eigenschappen ontleent aan de leer van 
de elementen: wat water bevat, Is vochtig en koud; wat vuur bevat, is droog en heet; 
etc. 

Bij de vraag naar de effectieve oorzaak van val- en worpbewegingen let een aris
totelicus op twee aspekten, die we nog bij Galileï aantreffen: 
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Hoe zijn uitgaande van de elementen de chemisch fysische eigenschappen van lichamen te 
verklaren? Aristoteles gebruikt een systematisering bij het antwoord op die vraag. 

Een lichaam straalt hitte uit, als het warmte (vuur) en lucht bevat. De vochtigheid van een lichaam 
is afhankelijk van het water en de lucht die zich in dat lichaam bevinden. Zo uitgaande van boven
staand dubbele vierkant verklaart Aristoteles met de vier 'aardse' elementen de chemisch fysische 
eigenschappen van lichamen. Enerzijds is dit een uiterst primitieve presentatie van de vergaande 
materialenkennis die in de antieke oudheid verworven is geweest [zie deel 0]. Anderzijds is 
Aristoteles een van de eersten geweest, die gezocht heeft naar een chemisch fysische systema
tiek voor de [basis]elementen. 
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- een beweging is natuurlijk, voorzover ze Is toe te schrijven aan de elementen, 
- ze is gedwongen, voorzover haar effectieve oorzaak buiten de fysische orde valt. 

Dit onderscheid treffen we nog 18 eeuwen later aan bij Galileï. Diens paraboolwet 
behoort tot onze middelbare schoolfyslca. Hoe heeft Galileï die wet gevonden? Uit 
zijn werken, dat hij de paraboolbaan voor een kanonskogel ontdekt heeft door die 
baan te beschouwen als zijnde samengesteld - zoals kader 1.8 verduidelijkt - uit een 
horizontale gedwongen beweging en een verticale natuurlijke beweging naar het 
centrum van de aarde. Dat is nog trouw aristotelisch. Hieruit blijkt Arlstoteles' ver 
strekkende invloed. 

Volgens het belangrijkste axioma van Aristoteles' bewegingsleer geldt voor alle fy
sische objecten 

wat bewogen wordt, wordt door iets anders bewogen. 
ledereen zal de waarheld onderschrijven, denkt Aristoteles. Zien we fysische objecten 
bewegen, dan zijn we Inderdaad geneigd te vragen, hoe dat komt. Toch is de 
toepassing van dit axioma niet probleemloos. Aristoteles heeft dat zelf al gemerkt en 
na hem hebben velen met vragen geworsteld. Waardoor wordt een pijl bewogen na 
het verlaten van de boog? Door de boogschutter'? Door de boog? Door de lucht? 
Door de bewegingskracht (lmpetus), die de boog overdraagt op de pijl? Ai deze 
mogelijkheden zijn in de loop der eeuwen overwogen. Hier volgt een korte schets. 
- Arlstoteles gaat overeenkomstig zijn axioma uit van een "aanrakingscausaliteir, die 
een bestaan van vacuüm uitsluit, want anders zou de beweger het contact missen 
met het bewogen object; bij een pijl denkt Aristoteles aan de volgende oplossing: de 
omgevende lucht beweegt zich weliswaar niet meer, als de boog ophoudt te trillen; 
maar die lucht is nog wel in staat de pijl voort te bewegen; neemt dit vermogen af, 
dan volgt de pijl omlaag vallend de natuurlijke beweging van de elementen; 

- dat Is een onbevredigend antwoord, vindt terecht Johannes Philoponos (t 560), 
want twee tegengestelde zaken worden verward: de oorzaak van en de weerstand 
tegen een beweging; Philoponus neemt daarom een overdrachtscausaliteit aan: de 
oorzaak van beweging wordt overgedragen van de boog op de pijl, de lucht biedt 
weerstand en remt af; het concilie van Constantinepel (680) wijst deze opvatting af; 

- toch herleeft deze opvatting in de 13e en 14e eeuw; Jean Burldan (t 1358) en 
Nicelas d'Oresme (t 1382), die in Parijs doceren, noemen de overgedragen bewe
gingskracht •tmpetus•; deze impetus is niet te verwarren met het al genoemde 
klassiek fysische begrip 'impuls' (wat Is het verschil?); 

- aan Descartes (t 1650) Is, zoals al opgemerkt, het klassiek fysische traagheidsbe 
glnsel te danken: elk object blijft volgens dit beginsel In rust is of in gelijkmatige en 
rechtlijnige beweging, tenzij een ander bewegend object erop inwerkt; hiervan 
uitgaande neemt Descartes een 'stootcausaliteit' aan; deze laat (evenals de aristoteli
sche causaliteit) geen vacuOm toe: het contact tussen oorzaak en gevolg zou erdoor 
worden verbroken; Descartes' opvatting heeft een belangrijke aanzet gegeven tot het 
onderzoek naar de botslngswetten, zoals we nog zullen zien; 

- Newton (t 1727) houdt causaliteit weliswaar voor een belangrijke kwestie, maar zijn 
mathematische fysica gaat er verder niet op in, omdat hij experimenteel geen 
mechanische oorzaak voor zijn zwaartekracht kan aanwijzen; die houding wordt later 
als voorbeeldig gezien door de Franse mathematische fysici; daartoe behoren 
D'Aiembert (t 1783), Lagrange (t 1813) en Laptace (t 1827); zij rekenen die 
causaliteitskwestles niet tot de fysica en houden haar zelfs voor onwetenschappelijk. 

Het zoeken naar oorzaken speelt toch ook nadien nog een rol in de ontwikkeling van 
de wetenschappen. Vooral als vakgebleden ontstaan, concentreert men zich op de 
vraag, hoe de te bestuderen verschijnselen tot stand komen. Die wetenschappelijke 
aandacht voor oorzaken verdwijnt wat naar de achtergrond, als wiskundige modellen 
ingevoerd zijn. Maar de · technicus blijft toch naar oorzaken vragen; dat doet hij 
vooral, als verschijnselen problematisch zijn. 

Arlstoteles schept een scherpe tegenstelling tussen fysica en kosmologie met zijn 
opvatting, dat er niet gezocht hoeft te worden naar oorzaken voor kosmologische 
bewegingen. Hierdoor ontstaat een hiaat tussen fysica en kosmologie, die met veel 
moeite door de klassieke fysici Is opgeheven. Ze berust op het boven genoemde 
axioma, dat de beweging van fysische objecten door iets anders in gang wordt 
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Kader 1.8: 
Hoe beschrijf je. dat twee verschillende snelheden elkaar niet beïnvloeden? Galileï gebruikt 
oude aristotelische vaktermen om te verduidelijken, dat volgens de paraboolwet horizontale en 
verticale versnelling elkaar niet beïnvloeden. Hoe kun je snelheden en alstanden bij geïdeali
seerde situaties berekenen, terwijl die situaties strikt genomen niet gegeven kunnen zijn? 
Galleli's methodiek biedt een oplossing! 
De afbeelding uit de 16e eeuw [bovenaan op de vorige pagina] toont een wiskundige model voor 
de kogelbaan: de afstand wordt alleen bepaald door de gedwongen beweging die van het kanon 
stamt. De natuurlijke verticale beweging omlaag Is geheel onafhankelijk van de gedwongen bewe
ging. Tegenwoordig houdt men de opvatting van dit plaatje voor 'primitief'. Toch was het 
wiskundige model voldoende voor de beschrijving van de fysische inzichten, die men toen in 
kogelbanen had. Zo functioneren nu eenmaal de wiskundige modellen in de fysica en in de 
techniek! Galileï heeft die opvatting niet geheel terzijde geschoven. Het is overigens indrukwek
kend, dat hij zonder stopwatch of horloge heeft vastgesteld, dat de horizontale (gedwongen) niet 
versnelde eenparige beweging onafhankelijk is van de eenparig versnelde verticale (natuurlijke). 
Tegenwoordig kunnen we dat bekijken met stroboscopische foto's; twee ervan zijn op de pagina 
hiernaast afgedrukt. De eerste toont de val van twee kogels: de een valt direct omlaag; de ander 
is afgeschoten met een experimenteel kanon; beide kogels raken gelijktijdig de bodem; dat zie je, 
als je de valsnelheid bepaalt met behulp van de verticaal getrokken witte lijnen. 

De tweede foto laat het verschil in trefpunt zien; dat verschil is toe te schrijven aan de 
eenparige (niet versnelde) beweging. De foto toont de zo genoemde Galileïschans; de horizontale 
witte strepen dulden op vier verschillende schuintes, die Ingesteld kunnen worden (de horizontale 
niet meegerekend). De kogel met het meest verre trefpunt is gevallen na het rollen over de 
grootste schuinte; deze schuinte is afgebeeld; het linker uiteinde van het rolvlak is 20 cm hoger 
dan het rechter uiteinde. Dit hoogteverschil is bij de andere kogel 5 cm geweest. Met deze 
schans kan wat subtieler aangetoond worden, dat de horizontaal afgelegde afstand recht 
evenredig met de beginsnelheid in horizontale richting is. Bovendien blijkt, dat de verticaal 
afgelegde afstand evenredig is met het kwadraat van de tijd. 

Galileï is er lang van verdacht zelf nooit valproeven gedaan te hebben. Inmiddels is een 
manuscript ontdekt, waarop de door hem gevonden waarden bij verschillende proeven genoteerd 
staan [Een foto ervan is onder deze tekst afgedrukt; rechts ernaast vermeldt een Engelse 
vertaling de genoteerde waarden). In zijn belangrijkste mechanica-boek ["Discussies over twee 
nieuwe wetenschappen") heeft Galileï nauwkeurig aangegeven, hoe de waarden te vinden zijn. We 
moeten de proeven doen met kleine, zware (loden) en bolvormige voorwerpen, die we kleine 
afstanden laten afleggen. Waarom? Omdat onder die voorwaarden de 'storende' factoren 
(luchtweerstand) geen merkbare invloed uitoefenen op de waarden, die we zullen vinden. Hoe 
komt Galileï tot die eisen? Door te letten op de rnanier waarop storende factoren de val van 
lichamen kunnen beïnvloeden. De idealisering bepaalt - zo blijkt hier - de proefondervindelijke 
benadering en ze is zelf van een goede empirische kennis afhankelijk. 
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gezet; dit geldt niet voor levende wezens: hun beweging wordt niet uitsluitend 
bepaald door het gewicht . van de vier elementen. Het begrip 'zelfbeweging' fundeert 
dan ook de volgende hiërarchie van substanties: 
- fysische objecten worden door Jets anders bewogen en volgen van nature de weg 
van de elementen, waaruit ze bestaan; 

- plantaardige substanties hebben dankzij hun levensvorm een zelfbeweging die 
afwijkt van die van de elementen; 

- dat geldt In een nog sterkere mate voor dierlijke subjecten; 
- en in een nog veel sterkere mate geldt het voor de mensen, waarvan de gedachte 
gangen elke fysische oorzaak kunnen trotseren; 

- voor de hemellichamen wordt een nog hogere vorm van zelfbeweging aangenomen 
vanwege hun permanente terugkeer tot het uitgangspunt. 

Hemellichamen worden niet tot de fysica gerekend maar tot de kosmologie; hun 
eeuwige beweglngsvorm komt op aarde niet voor. Elk hemellichaam beweegt zich in 
zijn holle bol rsfeer") bestaande uit aether, een element dat ook niet op aarde 
voorkomt. [Men mag hierbij denken aan de oorsprong van het gezegde "hij verkeert 
in hemelse sferen" voor een gelukkig persoon]. 

Hierop sluit aan Aristoteles' geocentrische aanname, dat het centrum van de stil 
staande aarde samenvalt met het centrum van het heelal; daaromheen spelen zich de 
kosmische bewegingen af. Hij houdt een om haar as draaiende aarde voor onmoge
lijk: omhoog gegooide stenen zouden naar het westen vallen en vogels zouden In 
hun vlucht de asdraaiing moeten bijhouden. Wel neemt hij een bolvorm voor de 
aarde aan, omdat ze blijkt uit de maansverduistering waarbij de aarde een ronde 
schaduw op de maan werpt. 

In 1543 presenteert Copernicus zijn boek over de omwentelingen van hemellicha
men met daarin een pleidooi voor het het heliocentrisme: de zon vormt het centrum 
van het zonnestelsel; de aarde wordt dan gezien als een van de vele planeten; . 
problematisch wordt dan de aristotelische onderscheiding tussen de fysica van 
tijdelijke bewegingen en de kosmologie van eeuwige bewegingen; het wordt dan 
immers onwaarschijnlijk, dat hemellichamen andere wetten volgen dan fysische 
dingen; toch kan Newton in zijn Principia mathematica van 1687 pas de schelding 
definitief opheffen en aantonen, hoe dezelfde mechanische wetten her en der en In 
de techniek gelden. Hieruit blijkt weer, hoe langdurig Aristoteles' invloed op de fysica 
geweest is. 

2.2-4 Gevolg: een hiaat tussen fysica en techniek 
Op drie verschillende manieren zoekt de antieke natuurkunde een uitweg voor de 
onder 1.8.1 genoemde wiskundige moeilijkheden. Oe atomist slaagt er het meest in 
wis- en natuurkunde met elkaar in overeenstemming te brengen, maar beschuldigd 
van atheïsme is zijn succes in het begin uitzichtsloos. Oe piatonist legt de nadruk op 
de idealisering en wordt minder verdacht van atheïsme. Voor de platonist is de 
tegenstelling tussen idealiserende natuurwetenschap en techniek zo principiëel, dat 
hij niet op het idee komt haar te overbruggen; die overbrugging zou een concessie 
betekenen aan de praktijk, terwijl wiskunde en exacte wetenschap alleen mogelijk Is 
dankzij een abstractie van de praktijk: getallenleer is alleen mogelijk, als het terrein 
van de boekhouder wordt verlaten; meetkunde is alleen mogelijk, als afgezien wordt 
van de problemen van de timmerman bij het meten en afronden; een soortgelijke 
abstractie geldt voor de natuurkunde. Het lijkt, alsof de aristotelicus met zijn causali
teitsvisie dicht bij een techniek als die van de architectuur staat. Maar het is een 
causaliteitsvisie die moeilijk te verenigen is met een exacte benadering. De ervarings
technische kennis, zoals in de inleiding omschreven, wordt niet hoog ingeschat door 
Aristoteles. Ofschoon hij zelf mechanica gedoceerd heeft, ziet hij in de mechanica en 
materialenkennis niet de belangrijkste basis voor de bouwtechniek, omdat ze geen 
inzicht geven In de essentie van het wonen. Oe daarmee samenhangende oorzaken 
worden ontleend aan de reflexles over het wezen en het doel van gebouwen. Zo 
worden de ervaringstechnleken verdrongen door reflecties over waarnemingen. 

Zo hebben de Grieks wetenschappelijke benaderingswijzen zich verwijderd van de 
omschreven ervaringstechniek, ofschoon de Griekse wetenschap gestart is met de 



elementenleer als reflectie over Mesopotamische, Egyptische en Griekse ervarings
kennis. Toch beleefden de ervaringstechnieken nog een bloeiperiode. De beoefenaars 
claimden voor hun activiteit nadrukkelijk niet het woord "wetenschap• om afstand te 
nemen van de moeilijke problemen van het platonistisme of aristotelisme. Ze zochten 
de vrijheid in de kunsten. 
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Kader 1.9-a: 
Tekening [uit 1190] van de relatie tussen wetenschappen en vrije kunsten 

Met enige goede wil zien we de vermelding van drie wetenschappen (ethiek, logica en fysica) 
boven de kroon van de zittende persoon, die In zeven stromen wijsheid uitstraalt over de zeven 
kunsten, waarvan de namen tussen de bogen geschreven staan: die van de wiskundige (astrono
mie, geometrie, arithmetiek en harmonieleer) en die van de taalkundige (grammatica, rethorica, 
dialektiek) 
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De ontwikkeling van technische kunst tot wetenschap 

§ 1 Mechanische kunsten en hun ontwikkeling 

1.1 Vrije en mechanische kunsten 
De bekende Amsterdamse dierentuin Artis heeft haar naam te danken aan een 
bekende Iatijnse spreuk, die boven de ingang van een van haar gebouwen staat: 
natura artis rnagistra (de natuur is de leermeesteres van de kunst). Het Iatijnse woord 
"ars" betekent niet alleen "kunst" maar ook "kunde"; "artis" betekent "van de kunst". 
"Kunde" wordt vaak gebruikt als toevoegsel bij de aanduiding van wetenschappen: 
wis-kunde, werktuigbouw-kunde, etc. Dat valt op, want vroeger werden wetenschap 
en kunde (of: kunst) tegenover elkaar geplaatst zijn. Dat kwam tot uitdrukking in de 
oude naam van het ministerie van O&W: "onderwijs, kunsten en wetenschappen". 

De betekenisgeschiedenis van die woorden is voor ons doel minder interessant. 
Van belang is hier de tegenstelling tussen wetenschappen en kunden (kunsten) in de 
periode tussen Aristoteles en Newton. Drie soorten kunden zijn toen tegenover de 
wetenschappen geplaatst: taalkundige, wiskundige en mechanische. Tot de taalkundi
ge horen grammatica, rhetorica (spreekvaardigheid) en dialectiek (debateerkunst). 
Mathematische kunden zijn reken- en meetkunde en ook astronomie en harmonie
leer; de laatste tWee zijn beoefend als strikte toepassingen van wiskunde; de 
harmonieleer heeft zich niet beperkt tot muziek en Is ook ingegaan op harmonische 
structuren in het heelal en in bouwkundige constructies. De taal- en wiskundige 
kunsten vormen de vrije kunsten. 

De filosofische wetenschappen zijn: fysica over bewegingen (val en worp) van 
aardse lichamen, kosmologie (als fysische astronomie) over bewegingen van 
hemellichamen, logica en ethiek. Kader l.~a,bevat een afbeelding voor de relatie 
tussen wetenschap en kunst, zoals die in 1190 is opgevat: in zeven stromen vloeit 
'wijsheid' van de filosofische wetenschappen (ethica, fysica, logica) naar de · vrije 
kunsten. Kader 1.9-b vermeldt zeven mechanische kunsten . . De opsomming is 
exemplarisch bedoeld. Dat wil zeggen: de tekenaars vermelden alleen kunsten, die zij 
voor belangrijk houden. Omdat ze zeven voor een mooi getal houden, is het aantal 
kunsten op de prenten ook altijd zeven. Bovendien laten de tekenaars die kunsten 
weg, die zij niet kunnen plaatsen; daartoe behoren de mechanica en optica; ze zijn 
zowel wiskundig als ook praktisch van aard; dat impliceert het dilemma ze tot de vrije 
of tot de mechanische kunsten te rekenen. 

In Alexandrië is de tegenstelling tussen wetenschap en kunde sterk benadrukt met 
een bijbedoeling: de Alexandrijnen willen kunst beoefenen en geen wetenschap, 
omdat zij bij "wetenschap" denken aan moeilijk oplosbare fundamentele vraagstukken 
zoals die van de voorafgaande sub-paragrafen. Een boeiende geschiedenis is 
voorafgegaan aan het ontstaan van Alexandrië met de daar heersende culturele sfeer 
van handel, nijverheid en kunden; het begin ervan heeft Aristoteles nog meegemaakt. 

Hij was getuige van de verovering van geheel Griekenland door Philippus, de 
koning van Macedonië; dit omvatte aanvankelijk slechts delen van het huidige 
Bulgarije en Yougoslavië en Griekenland. Philippus nam Aristoteles In dienst voor de 
opvoeding van zijn zoon; deze werd later bekend als Alexander de Grote. Philippus 
werd vermoord, toen Alexander 20 jaar was. Zijn veroveringszucht bleek toen nog 
groter te zijn dan die van zijn vader. Na tien jaar beheerste hij van Griekenland tot en 
met Egypte alle landen langs de Middellandse Zee. Aan de monding van de Nijl 
stichtte hij Alexandrië om er een cultureel centrum van te maken. Hij kwam echter 
niet toe aan het realiseren van die opzet, want hij zette zijn veroveringstocht voort via 
Perzië naar India. Hij was nog op veldtocht, toen hij in -323 stierf. Zijn generaals 
streden om de opvolging. Dit liep uit op een splitsing van het rijk in een Europees, 
een Aziatisch en een Afrikaans deel. Egypte met Alexandrië behoorde tot het laatste; 
het werd geregeerd door de Ptolemeï-dynastie: elke koning van dit geslacht heette 
"Ptolemeus". Evenals de andere generaalsfamilies was ook deze dynastie van Griekse 
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Kader 1.9-b: 
Zeven mechanische kunsten op een afbeelding uit de 16e eeuw 

Afgebeeld zijn: land- en tuinbouw (agricultura), goudsmederij en fijnmechanica (aurifabra), handel, 
zeevaart en scheepsbouw (mercatoria), bouwkunde (architectura), jacht (venatoria), alchemie en 
medicijnen (cyrurgia), fabricage van muziekinstrumenten en toneelbouw (tympanistria). 
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afkomst. Zij Introduceerde de Griekse gewoonten In Egypte. 
Alexandrië groeide uit tot een belangrijke handelsplaats, waar óok veel nijverheid 

werd beoefend. De Ptolemeï realiseerden Alexanders bedoeling door er de kunsten te 
stimuleren. Veel geld werd besteed voor de Inrichting van een bibliotheek, die 
beroemd zou worden, orndat ze 750.000 boeken bevatte met daaronder de boeken 
die Aristoteles' persoonlijk bezit waren geweest. Griekse dichters, filosofen, filologen, 
astronomen, geografen en wiskundigen werden uitgenodigd om er te komen werken. 
Zo kwam ook Euklides naar Alexandrië om er wiskunde te doceren. Tot zijn leerlin
gen behoorde Archimedes, die van Sicilië naar Alexandrië was gekomen om er te 
studeren. Hij bleek later dankzij Euklides' Instructies in staat 'vlakke' meetkunde toe 
te passen op de mechanica; tot en met Newton (t 1727) werd dit voorbeeld gevolgd. 
Daaruit blijkt de Imponerende Invloed van Euklldes. Deze leerde meetkunde te 
gebruiken In de optica, de leer over de lichtstralen; hij legde daarmee de grondslag 
voor de huidige geometrische optica. Ten slotte doceerde Euklides ook trigonome
trie: de leer over de praktijk van het meten van driehoeken; dat Is verwonderlijk, 
omdat Euklides bij Plato In de leer was geweest en In Athene zich nogal afstandelijk 
ten opzichte van de praktijk gedragen had. Hoe dat ook moge zijn, de trigonometrie 
was nuttig voor de landmeetkunde en In het bijzonder ook voor de astronomie. Aan 
deze drie kunden (astronomie, mechanica en optica) zullen we eerst wat aandacht 
schenken. 

1.2 Astronomie als kunst 
Ptolemeus schrijft In . ± 150 een boek over astronomie, dat in de Middeleeuwen 
Airnagest genoemd wordt. Dit betekent: "het grootste" (het arabische "al" staat voor 
"het" ). Het Is lang het belangrijkste boek gebleven en gedurende 14 eeuwen is het 
bepalend geweest voor het denken over hemellichamen. Ptolemeus begint het boek 
met te verduidelijken, dat hij astronomie opvat als kunde: hij wil zich niet bezig 
houden met fysische problemen van de kosmologie. Zich op Aristoteles beroepend 
onderscheidt hij drie disciplines over beweging: de theologie over eeuwige en 
goddelijke beweging, de fysica over vallende en geworpen voorwerpen en ten slotte 
de mathematische starrekundige over permanente bewegingen van hemellichamen; in 
aansluiting daarop beweert hij: 

Wat dat aangaat heb ik de volgende opvatting. Twee onderdelen van deze 
theoretische kennis zijn speculatief: de theologie en de fysica. De theologie is 
speculatief vanwege de niet waarneembaarheld van haar object. De fysica is 
speculatief, omdat haar object onduidelijk en onbestendig is; daarom zal dit 
vakgebied nooit leiden tot een overeenstemming. Uitsluitend de wiskunde zal aan 
de studenten een betrouwbare en zekere kennis verschaffen, als men haar kritisch 
beoefent. Daarom heb ik voor de wiskunde gekozen; Ik wil mij vooral toeleggen op 
dat onderdeel van de wiskunde, dat zich met de hemellichamen bezighoudt; alleen 
dit vak leidt immers tot kennis van het eeuwig identiek blijvende heelal. Het 
verschaft duidelijke en zekere kennis van objecten, die zich niet wijzigen. Deze 
kennis zal een hulp zijn voor de andere kunsten en wetenschappen [vrij naar de 
'Airnagest', bk 1). 

Enerzijds is de presentatie nogal pretentieus: zekerheid wil hij verschaffen. Anderzijds 
stelt Ptolemeus zich bescheiden op: er wordt niet naar fysische verklaringen gezocht. 

Deze visie fundeert het onderscheid tussen fysische verklaring en hypothetische 
beschrijving en het daarmee corresponderende hypothetische gebruik van wiskunde. 
Voor een Inzicht in dit verschil stellen we ons de volgende situatle voor. U zit In een 
grote zaal achter een bureau met daarop papier, een passer, een lineaal en instru
menten om hoeken te meten. Op 30 meter afstand staat een grote viskom gevuld 
met water; daarin gaan voorwerpen, zoals een grote passer, heen en weer. Door de 
breking van het licht in de viskom krijgt de passer voor U telkens een andere hoek; 
stokken 'breken' immers in het water! U stelt zich geen ander doel, dan de verande
ringen van die hoek van de passer op papier te zetten. U vraagt zich niet af, waarom 
de passer beweegt. U vraagt zich ook niet af, waarom de hoek telkens verandert. U 
noteert alleen de opeenvolging van de verschillen tussen de hoeken, die U waar
neemt. Dat Is volgens Ptolemeus de taak van de astronoom: het wiskundig registre-
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Kader 1.10-a: 
Welke methoden bestaan er voor de constructie van een ellips? 

' 
--~ y -___ 

Als een kegel horizontaal wordt doorgesneden, dan ontstaat een cirkel. Als een kegel schuin 
wordt doorgesneden, dan ontstaat een ellips; de vorm is afhankelijk van de schuinte die je kiest; 
maar deze weg leidt niet tot een constructie, waaruit gemakkelijk de meetkundige eigenschappen 
te ontlenen zijn. Met twee punaises, een touwtje en een potlood kunnen ellipsen van verschillende 
grootten geconstrueerd worden. Een ellips is ook te benaderen met een hier onder getoonde 
epi-cirkel. Het volgende deelkader definiëert de epi-cirkel. 
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Kader 1.1 o-b: 
Het Ptolemeusprobleem: 
hoe zijn met een passer banen voor relatieve bewegingen te bepalen? 
hoe kun je op deze wijze een ellips benaderen? 

..... 
........ ...... ....... 

A 

............ 0 
'· .. , E 

Br---------~4=------~D 

Aan de gestelde eis voldoen de volgende methoden: 
- een parige clrkelbeweglng: een lichaam 0 wordt omschreven door een ander lichaam P, 

zodanig, dat 0 in het middelpunt ligt en P eenparig ( = gelijkmatig) de cirkelbaan rond 0 volgt 
[deze methode is hier niet getekend]; 

- een cirkelbeweging met vereffeningspunt P beschrijft de cirkelbaan rond lichaam 0 met 
vereffe-

nlngspunt E [figuur links boven]; het gevolg van vereffeningspunt E is, dat in de rechtse figuur 
het baandeel AB in dezelfde tijd wordt afgelegd als baandeel CD; E is het snijpunt van de rechte 
lijnen AC en BD; 

- eenparige epi-cirkelbeweging: P beschrijft [figuur links onder] de baan van de cirkel, waarvan 
het middelpunt C ligt op de omtrek van een andere cirkel, waarvan het middelpunt 0 samenvalt 
met E; hiervan uitgaande kan door de vereiste snelheld te kiezen de ellips benaderd worden, 
zoals de figuur in kader 1.10-a verduidelijkt; 

- een combinatie van een vereffenlngspunt met een epi-cirkel wordt getoond door de rechtse 
figuur hier onder. 
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ren van bewegingen van hemellichamen, zoals we die zien en zonder te vragen, 
waardoor of waarom ze zich zo bewegen, want (zo zegt hij hier boven) daarover zal 
"wel nooit een eensluidende mening worden bereikt". Het verschil tussen verklaring 
en (wiskundig hypothetische) beschrijving komt tegenwoordig nog veelvuldig voor: 
we stellen vaak correlaties tussen verschijnselen vast, zonder te weten, wat daarvan 
de oorzaak is. 

Welke middelen gebruikt Ptolemeus voor het (hypothetisch) wiskundige beschrij
ven? In feite alleen de passer en de lineaal, want alleen daarmee kunnen exact 
meetkundige figuren geconstrueerd worden volgens de wiskunde van die tijd, zoals 
we hebben gezien; dat Impliceert, dat een ellips niet bruikbaar was In de astronomie 
(men wist blijkbaar niet, dat een ellips getrokken kan worden met twee spijkers en 
een touw, zoals kader 1.1o-e laat zien). Toch moeten we Ptolemeus' wiskundige 
technieken niet onderschatten; op een slimme manier wist hij hetzelfde resultaat te 
bereiken: een ellips wordt voor sommige hemellichamen benaderd door op een 
bepaalde manier het punt op de omtrek van een cirkel te laten draalen en het 
middelpunt van die cirkel wederom een cirkelomtrek te laten volgen; een cirkel met 
een cirkel op zijn omtrek wordt een 'epl-cirkef genoemd; zie daarvoor kader 1.1 o-b, 
dat ook andere cirkelbewegingen toont. · 

Ondanks zijn beoogde nauwkeurigheld heeft Ptolemeus zich op twee punten 
vergist. Zijn eerste vergissing is het gevolg van zijn eigen methodiek: het gebruik van 
cirkels; draait alles in cirkels, dan komt alles weer terug. in zijn uitgangspunt en dan 
verandert er niets, zo heeft hij gedacht en zo dacht Aristoteles al 400 jaar voor hem; 
"alleen dit vakgebied leidt immers tot kennis van het eeuwig identiek blijvend heelal", 
zo lezen we hierboven. · 

Feitelijk vinden er toch veranderingen plaats In de kosmos: soms spatten sterren 
uit elkaar. Misleid door hun methodiek van cirkels dachten de Grieken, dat er in het 
heelal niets veranderde. Daarom schonken ze geen aandacht aan nieuwe verschijnse- · 
Jen. Pas als Copernicus twijfels oproept aan de juistheld van Ptolemeus' model 
(1543), ontdekt men het verschijnsel, dat soms nieuwe sterren zichtbaar worden; zo'n 
ster wordt nu nog 'nieuwe ster' genoemd; de eerste ontdekking vond plaats in 1572, 
en men dacht toen aan een nieuwe ster van Bethlehem (het is interessant, dat de 
Chinezen al 500 jaar eerder 'nieuwe sterren' ontdekten). 

Ptolemeus beging nog een tweede vergissing door aan te nemen, dat de aarde 
stil zou staan en dat om haar de zon en de planeten zich zouden bewegen. Hij had 
daarvoor argumenten als die van Aristoteles: vogels zouden een draalende aarde niet 
bij kunnen houden. Dit argument spreekt ons niet meer zo aan, omdat de zwaarte
kracht werkt op de dampkring, zodat deze met de aarde meedraait. De zwaarte
krachttheorie stamt echter van Newton (t 1727), die 16 eeuwen later dan Ptolemeus 
leefde. Hij had nog een beter argument: een parallax, zoals in kader 1.11 getoond, 
moest waarneembaar zijn: we zouden - eenvoudig geformuleerd - aan de sterren 
moeten kunnen zien, dat de aarde draalde. Copernicus zou later terecht antwoorden, 
dat sterren te ver weg staan om eraan te kunnen zien, dat de aarde zou draaien. Pas 
in 1840 kon met sterk verbeterde Instrumenten parallaxen geobserveerd worden. 

Ptolemeus' tweede vergissing leidde tot een overeenstemming met Arlstoteles' 
geocentrisme (zie 111, § 2.2-3). Deze vergissing berust op een echte inconsequentie 
van de zijde van Ptolemeus: hij had immers gezworen geen fysische (kosmologische) 
uitspraak te doen; het geocentrlsme is er echter een; ze berust niet puur en alleen op 
een wiskundig hypothetische beschrijving van wat zichtbaar is; hij had de kwestie in 
het mldden moeten laten. Bij andere kwesties is Ptolemeus wèl consequent. Zo laat 
hij zien, dat de baan van de zon beschreven kan worden als epi-cirkel en dat die 
baan meetkundig ook anders opgevat kan worden; hij forceert in dit geval geen 
beslissing en dat is consequent volgens zijn methode: met meetkundige figuren 
waarnemingen ordenen zonder te zeggen, ·hoe de banen feitelijk ('fysisch') In het 
heelal lopen. 

Waarom schenken we aandacht aan Ptolemeus, terwijl hij toch twee belangrijke 
vergissingen heeft begaan? Daarvoor bestaan vier redenen: 
1) de twee eerste eisen, waaraan een fysische theorie moet voldoen, kunnen met 

Ptolemeus' werkwijze ge'lllustreerd worden; zo'n theorie vereist vele betrouwbare 
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waarnemingen; Ptolemeus verwerkt Inderdaad vele zorgvuldige observaties van 
zichzelf en van zijn voorgangers [die hier onmogelijk alle vermeld kunnen worden; 
een uitzondering vormt kader 1.11-b, dat laat zien, hoe een voorganger van 
Ptolemeus de omtrek van de aarde berekend heeft]; 
de tweede els, waaraan een fysische theorie moet voldoen Is de exacte verwerking 
met behulp van een wiskundig systeem (of eenvoudiger, zoals in dit geval: een 
stelsel van meetkundige figuren); daarom zegt men tegenwoordig, dat Ptolemeus' 
theorie weliswaar fout Is geweest, maar het wordt niet miskend, dat hij een 
fysische theorie heeft gepresenteerd; die twee eisen kunnen dan ook goed met 
Ptolemeus gemustreerd worden; omdat Arlstoteles het belang van de wiskunde 
voor de fysica sterk beperkt heeft, wordt er tegenwoordig getwijfeld, of zijn fysica 
tot de fysicageschiedenis te rekenen Is; 

2) ook een derde eis, waaraan een fysische theorie moet voldoen, kan verduidelijkt 
worden met Ptolemeus' werk: betrouwbare voorspellingen zijn afleidbaar; geduren
de de gehele Middeleeuwen zijn aan Ptolemeus' werk prognoses ontleend, die 
geen aanlelding gegeven hebben tot problemen bij het samenstellen van kalenders 
of bij de oriêntatie naar de hemellichamen op zee; pas in de 16e eeuw blijken 
sommige voorspellingen niet te kloppen en zijn er twijfels opgekomen over de 
betrouwbaarheid van Ptolemeus' werk; aan die twijfels heeft Copernicus zijn 
succes te danken; 

3) Ptolemeus biedt als eerste - zoals we zojuist hebben gezien - een duidelijke uitleg 
van het .verschil tussen mathematische beschrijving en (fysische of anderssoortige) 
verklaring [ofschoon hij er zich niet helemaal consequent aan houdt]; 

4) ten vierde kan met Ptolemeus' werk verduidelijkt worden, hoe de Middeleeuwers 
reageerden op een conflict tussen kunst en wetenschap; bij tegenstellingen had de 
filosofische 'wetenschap' gelijk: Ptolemeus' epi-cirkels bleken In de 14e eeuw 
onverenigbaar met Aristoteles' aanname van bollen (hemelse sferen), waarin 
planeten zich zouden bewegen; bij een epi-cirkel zou de planeet immers een sfeer 
kunnen verlaten; ondanks alle twijfel Is Aristoteles telkens boven Ptolemeus verko
zen; hieruit blijkt, hoe de zeven bronnen van 'wijsheid' op te vatten zijn in kader 
1.9-a: de filosofische wetenschap had altijd gelijk; 
ten slotte is hier al met Ptolemeus' uitspraken verduidelijkt, wat het verschil Is 
tussen (hypothetisch) rnathematische beschrijving en (fysische) verklaring; dat Is 
een belangrijk verschil; tegenwoordig wordt een mathematische beschrijving vaak 
opgevat als het laatste antwoord, dat door de wetenschap gegeven kan worden. 

We gaan nu over naar een andere kunst, die In Alexandrlê Intensief beoefend Is. 

1.3 Elementaire mechanica 

1.3-1 Mechanica als wiskundige kunst 
Het woord ·mechanica" komt van het Griekse "ll'lX«V'l"; het betekent: een hulpmid
del om de natuur te slim af te zijn. De natuurlijke druk van een zwaar lichaam vereist 
veel kracht om het op te heffen, tenzij we een hefboom gebruiken. Met een hefboom 
zijn we de natuurlijke druk 'te slim af'. De werking van hefbomen, eenvoudige en 
samengestelde katrollen, zuiger- en schroefbewegingen vormen de oudste onderwer
pen van de mechanica. Al vroeg zijn daar andere onderwerpen bijgekomen, zoals 
elastlciteitsverschijnselen die bij wapentuig toegepast worden. 

Het eerste boek over mechanica stamt van Arlstoteles. Het heet "Problemen van 
de mechanica". Hierover heeft hij gedoceerd, toen hij nog jong was. Zijn studenten 
hebben aantekeningen gemaakt en het boek samengesteld. De eerste zinnen lulden: 

Natuurlijke (fysische) processen roepen verbazing op, als de oorzaken ons onbe
kend zijn. Tegen-natuurlijke processen verbazen ons, als ze een voor ons nuttige 
afloop hebben dankzij een Ingrijpen met kunst. Vaak leidt de natuur Immers tot 
resultaten, die niet nuttig zijn voor de mens, omdat de natuur altijd en zonder 
enige uitzondering het voor haar normale verloop volgt, terwijl menselijk nut veran
derlijk en wisselvallig Is. Als we iets tegen de natuur willen ondernemen, dan 
moeten we moeilijkheden overwinnen en dan hebben we aan iets behoefte en dan 
moeten we een beroep· doen op onze kunst. Daarom noemen we het kunstding, 
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Kader 1.11: 
Technische methoden voor hoek- en alslandsberekeningen 

A 

Hoe bepaal je de afstand, die afgelegd moet worden bij een reis om de aarde zonder die reis te 
maken? Methoden voor afstandsberekeningen zijn bij uitstek ontwikkeld in de vroegere techni
sche kunsten. Eratosthenos heeft als volgt de aardomtrek berekend: tel lopend van Alexandria 
naar Syena het aantal passen van precies omschreven grootte. Bepaal vervolgens van onder
staande tekening de hoek a; dit kan door op beide plaatsen in de grond een diepe trechter te 
graven en door de invalshoek van het zonlicht om 12 uur te meten met behulp van de schaduwen 
die in de trechters vallen. Syena is gekozen, omdat daar 's zomers de zon recht omlaag schijnt. 
Met deze gegevens kan - als men heel preeles werkt - de omtrek van de aarde nauwkeurig 
berekend worden. Eratosthenos was daarbij redelijk succesvol. 

Hoe controleer je, dat de zon een baan rond de aarde beschrijft? Is A een stand van de aarde 
op een bepaald tijdstip en A' de stand een half jaar later; de lijn van de zon Z naar een ster S 
vormt dan een hoek met de lijnen van A of van A' naar S: L ASSZ of L A'SSZ. Zo'n hoek wordt 
'parallax' genoemd. Ze moet zichtbaar zijn, als de aarde een baan rond de zon volgt. Ptolemeus 
heeft vastgesteld, dat die hoeken niet waar te nemen zijn. Pas in 1840 zijn de instrumenten ver 
genoeg ontwikkeld voor de observatie van parallaxen. 

Stralen van de zon 
-
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dat ons helpt in die situaties, "mechan!sch hulpmiddel" (l''lxcxv"). 
Deze zinnen formuleren de tegenstelling tussen fysica als wetenschap en mechanica 
als kunst. Aristoteles heeft. hiervoor drie argumenten: 
- fysica en technische kunst hebben een hier al genoemd verschil in object: de fysica 

bestudeert de natuurlijke afloop van processen; de mechanisch technische kunst 
gaat voorbij aan de natuurlijke orde en concentreert zich op nuttige effecten; 

- de tweede reden voor de tegenstelling is het verschil in middelen: technische 
kunsten bederven met hun experimenten het natuurlijke verloop van processen; 

- de derde reden is het te bereiken doel: door over het natuurlijke samenspel van 
processen te reflecteren richt de aristotelische fysicus zijn aandacht op essentiêle 
vormen, die het natuurlijke doel van dingen tot uldrukking brengen; de mechanica 
richt zich op de wiskundige formulering van wetten; die formulering berust op een 
idealisatie, die factoren buiten beschouwing laat die in de natuur zich altijd voor
doen. [Aristoteles' weigering van idealisaties en wiskundige formuleringen in de 
fysica berust op zijn protest tegen Plato, dat we hebben gezien in 1.8.2 onder 2.3] 

Aristoteles' onderscheiding tussen fysica en mechanica is om genoemde redenen 
door de Alexandrijnen gretig overgenomen. Zijn belangrijke plaats in de ontwikkeling 
van de mechanica heeft hij bovendien te danken aan zijn introductie van de hef
boomwet Deze gebruikt hij bij de wiskundige analyse van de werking van hefbomen 
en verschillende andere mechanische hulpmiddelen, zoals enkelvoudige en samenge
stelde katrollen. Deze wet berust inderdaad op een idealisering, die storende factoren 
buiten beschouwing laat. De 'storende' factor is in dit geval de wrijving van de 
hefboom op het steunpunt of de wrijving van de kabel rond het wiel van de katrol. 
Die factor kan inderdaad de werking van een hefboom ondermijnen [zie kaders 1.29 
& 1.31]. 

Kenmerkend voor de opzet van Aristoteles' mechanica is het bereiken van nuttige 
bewegingen. Evenwicht is daarentegen het centrale begrip van Archimedes' mechani
ca. Wiskundig onderscheidt de wet van het evenwicht zich niet van de hefboomwet 
Toch bereikt Archimedes er andere en nieuwe resultaten mee in zijn boek Over het 
evenwicht van rechte vlakken. De statica wordt het onderdeel van de mechanica dat 
berust op de evenwichtswet; zij wordt de basisdiscipline voor het bouwen van huizen 
en bruggen, waarbij evenwicht het uitgangspunt vormt voor stabiele constructies. Op 
de toepassing van die evenwichtswet berust de bekende wet van Archimedes: de op
waartse druk van vaste lichamen Is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloei
stof; vaste lichamen bewegen in de vloeistof omhoog of omlaag, totdat er een 
evenwicht (gelijkheid) bereikt wordt tussen het gewicht van het vaste lichaam en de 
verplaatste vloeistof. Hierdoor kan het begrip 'soortelijk gewicht' ontstaan en is het 
verklaarbaar, dat houtsoorten ondergedompeld zijn afhankelijk van hun soortelijk 
gewicht. In Over drijvende lichamen formuleert Archimedes dit inzicht zo: 

Een lichaam wordt ondergedompeld in een vloeistof met een zwaarder soortelijk 
gewicht, totdat het gewicht van de verplaatste vloeistof gelijk is aan het gewicht 
van het gehele lichaam. [De corporibus fluitantibus, I, 5; vgl. Stückelberger, p. 99] 

Zo ontstaat er een verband tussen mechanica en hydrostatica en kunnen de wetten 
van de statica gebruikt worden voor de constructies van schepen. Zijn boek over 
drijvende lichamen is Inderdaad gebruikt als uitgangspunt voor de bouw van 
verschillende belangrijke schepen. De gigantische kunde van Archimedes heeft 
aanleiding gegeven tot opzienbarende verhalen, waarvan een heel bekende vermeld 
staat in kader 1.12. 

In ± -250, d.i. een honderd jaar na Aristoteles, schrijft Archimedes zijn mechanica. 
Hij werkt dan in Alexandriê, maar is afkomstig uit Siciliê en zal er ook later terugke
ren. Hij is in staat aan de mechanica een streng axiomatisch deductieve structuur te 
geven, die Euklides voordien al in de meetkunde gerealiseerd heeft [zoals gezien In 
I.B. onder 1.3]: bij het realiseren van die structuur worden de theorema's of wetten 
afgeleid uit enkele aangenomen axioma's met behulp van enkele aangenomen regels. 

Archimedes heeft ook andere belangrijke wiskundige vondsten gedaan. In Traktaat 
over het meten van cirkels gaat hij uit van de nu nog gebruikelijke methode voor de 
berekening van eikelomtrekken (21t.r, waarbij r = de cirkelstraal) en cirkeloppervlak
ten (1t.~. waarbiJ" = 3,14159 ... )en bepaalt, dat 3.1/7 > " > 3.10/71. Zijn Over de 
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Kader 1.12: 
Archimedes methode om bedrog met edele metalen te achterhalen en 
diens schroef waarmee lichamen omhoogrollen 

Als goud door een onedel metaal is vervangen, hoe toon je dan zo'n bedrog aan? Archimedes 
kam op het antwoord. Na de ontdekking zou hij naakt de straat op gelopen zijn roepend: heureka 
('êup1}x«, ik heb het gevonden)! Door het probleem in verband te brengen met zijn kennis van 
ondergedompelde lichamen had hij de oplossing gevonden. De voorafgaande aanleiding was het 
feit, dat koning Hieron 3 kg zuiver goud gegeven had aan zijn goudsmid om ervan een kroon te 
maken; maar verdacht hij zijn smid goud vermengd te hebben met een ander metaal. Hieron had 
Archimedes gevraagd de zaak te onderzoeken. In bad zinend zag Archimedes water over de 
kuiprand stromen en vond zo de oplossing: het volume van de kroon is exact te bepalen door de 
onderdompeling in een tot de rand gevulde kuip; het volume van het overgestroomde water is 
gelijk aan dat van de kroon en moet corresponderen met een volume, dat het soortelijk gewicht 
van goud bezit; is dat niet het geval, dan heeft de smid ander metaal gebruikt. Heuristiek is 
tegenwoordig de leer over de methodieken om natuurwetenschappelijke wenen en technische 
beginselen te zoeken. De naam is ontleend aan Archimedes' kreet. 

Hoe kunnen ondanks de zwaartekracht lichamen zich omhoog bewegen? Met Archimedes' 
schroef kan dat. Een model is afgedrukt in het volgende kader. Draait de hendel, dan rolt een 
ivoren bal in de richting van de hendel, ofschoon deze hoger geplaatst is dan het linker uiteinde 
van de spiraal. De bal valt bij de hendel uit de spiraalopening in een koker en rolt dan naar het 
begin van de spiraal. Het proces begint dan opnieuw. Hoe functioneren de Archimedesschroeven 
in de ertsmijnen? Ze draaien trapsgewijze water omhoog. Dat toont de tekening hieronder. 

Een copie van een fresco toont, hoe Archimedes gedood zou zijn door een soldaat na de 
Romeinse verovering van Syracuse. Hij zou geweigerd hebben mee te gaan en in Romeinse 
dienst te treden. Bij de voorafgaande belegering vanuit de zee zouden de inwoners van Syracuse 
Archimedes' uitvindingen gebruikt hebben voor de verdediging: grote holle spiegels om scheeps
zellen In brand te steken, luchtkanonnen, e.d. Het een en ander berust op verzinsels. 
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Figuur behorend bij kader 1.12 

.. -
- -~ [::: 

~ S: r- f:::: 
:::::: 

• 

r ~~~ Jl 
-"""--:1 

i 
: 

/""' --
J ,v 

Figuren behorend bij kader 1.13 
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Kader 1.13: 
Alexandrijnse uitvindingen 

De ontwerpen In het vorige kader stammen van Kteseblus: een waterpomp (de werking komt 
overeen met die van de vuurpomp) en een waterklok. 

Hier zien we ontwerpen van Heron: boven een afstandsmeter (deze Is zodanig te bevestigen, 
dat contact met een wiel gegarandeerd Is) en het orgel Oater uitgerust met registers), en onder de 
Heronbol (bewegend op stoomkracht) en de vernuftige constructie om de tempeldeuren automa
tisch te laten opengaan na het ontsteken van het offervuur en ze ook automatisch weer dicht te 
laten gaan, als dat vuur gedoofd is. 
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bol en de cylinder toont aan, dat het oppervlak van een bol gelijk is aan · 4Tt.r2, 
waarbij r .= de straal van de grootste cirkel. De mathematisch grootste prestatie is de 
analyse van de spiraal in verband met de later zo genoemde 'Archimedische schroef' 
(zie kader 1.12); Archimedes' formule wordt later door Fermat, een tijdgenoot van 
Descartes, opnieuw geïntroduceerd. Ook ontwikkelt Archimedes de exhaustive 
bewijsmethode, waarbij "exhaustier betekent "uitputtend". Bij deze bekende methode 
wordt een eigenschap bewezen door uitputtend alle andere mogelijkheden uit te 
sluiten; a > b wordt bijvoorbeeld bewezen door te laten zien, dat noch a = b noch 
a< b en dat dus a > b. 

Afgezien van de waterschroef worden aan Archimedes ook andere uitvindingen 
toegeschreven. Hij zou een fluitwekker en een door water aangedreven slaguurwerk 
hebben bedacht. Volgens Leonardo da Vincl Is hij ook de ontwerper vah een 
stoomkanon. Dat zou Ingezet zijn biJ de belegering van Syracuse door de Romeinen, 
voordat Archlmedes er over1eed (In -212). 

1.3-2 Mechanica als praktische kunst 
We verdiepen ons niet in de vraag, of vindingen terecht zijn toegeschreven aan 
Archimedes. Een feit is, dat zijn tijdgenoten een praktische mechanica ontwikkeld 
hebben. Een feit is ook, dat die tijdgenoten er de nadruk op gelegd hebben, dat 
andere vaardigheden vereist zijn voor een praktische mechanica dan voor een 
wiskundige. Dit onderscheid tussen mathematische (rationele) en praktische mechani
ca roept het volgende hatelijke commentaar van Newton op in 1686 (in de 1 e uitgave 
van diens Principa mathematica): . 

De [Oude Grieken] presenteerden een tweesoortige mechanica: een rationele, die 
met preciese bewijzen te werk gaat, en een praktische. Tot de laatst genoemde 
behoren alle praktische vaardigheden [ ... ]. Omdat kunstenaars gewoonlijk niet 
precies te werk gaan, reikt het onderscheid tussen mechanica en meetkunde zo 
ver, dat nauwkeurigheid aan meetkunde en onnauwkeurigheid aan mechanica 
wordt toegeschreven. Begane fouten zijn echter niet aan de kunst maar aan de 
kunstenaar toe te schrijven. Wie onnauwkeurig werkt, is een onvolmaakte mecha
nicus. Wie echter het meest precies te werk gaat, die moet de volmaaksta van alle 
mechanici zijn. 

Enerzijds heeft Newton recht van spreken. Hij heeft een methodiek gevonden die het 
hiaat tussen wiskundig mechanische idealisering en praktische problemen gedeeltelijk 
overbrugt; dat zullen we zien In hoofdstuk IV, §4. Anderzijds heeft Newton overdre
ven; zijn beoordeling van de Oude Grieken Is onjuist en ook voor onze tijd geldt zijn 
oordeel niet. Praktische meet- en weegproblemen worden niet opgelost in de 
meetkunde of wiskundige mechanica; hierin vinden ook materlaaikundige technieken, 
die op empirische ervaringskennls berusten, geen definitieve behandeling. De 
Alexandrijnen hebben al ontdekt, dat er twee soorten ervaringskennis te onder
scheiden zijn: de empirische [zoals besproken in hoofdstuk I] en de ervaringskennis 
die geïdealiseerd wordt en die tot uitdrukking gebracht wordt in wiskundig geformu
leerde fysische wetten, als de hefboom- en evenwichtswet. Die Idealisering schept 
een hiaat met de praktijk van de technicus [zoals al in 2.2 bij de behandeling van het 
platenisme Is besproken). Daarom kunnen we ondanks Newtons protest zeggen, dat 
de Alexandrijnen terecht onderscheid hebben gemaakt tussen wiskundige (idealise
rende) en praktische mechanica. Ook nu nog maakt de litera- tuur onderscheid 
tussen wiskundige en technische mechanica. 

Als we ons beperken tot de voornaamste technische mechanici, dan noemen we 
Ktesebios, Heren en Vltruvius. Ktesebios Is een oudere tijdgenoot van Archimedes; 
Heren leeft twee eeuwen later(± -50) en Is de meest knappe Alexandrijnse ingenieur. 
Vitruvius Is een jonge tijdgenoot van Heren; hij hoort eigenlijk niet in het rijtje thuis, 
omdat hij een Romein is; maar in zijn 10 boeken over de architectuur (uit het jaar 25) 
schenkt hij aan de Alexandrijnse mechanica zoveel aandacht, dat ook hij gewoonlijk 
genoemd wordt. 

Ktesebios is de uitvinder van vele nuttige dingen, die belangrijke technische 
beginselen tot uitdrukking brengen; hiertoe behoren de vuurspuit (die lijkt op een 
moderne parfumspuit), een drukpomp, een luchtgeweer (dat zoals de windbuks op 
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samenpersing van lucht berust), een waterorgel (waarvan de werking berust op 
samenpersing van lucht door het gewicht van water) en een waterklok. Kteseblos 
heeft zijn uitgangspunten, die voornamelijk op het samenpersen van lucht berusten, 
beschreven In zijn boek Pneumatische Beginselen; (daarbij is onder 'technisch 
beginsel' te verstaan een algemeen toepasbaar principe, dat een praktisch bruikbare 
werking tot uitdrukking brengt; sommige technische beginselen kunnen gefundeerd 
worden met natuurwetenschappelijke wetten, maar dat Is niet vereist; de relatle 
tussen praktisch beoogd effect en werking moet duidelijk zijn. Aan Galile·a·s valwetten 
kunnen technische beginselen ontleend worden om bepaalde doelen met geschutten 
te bereiken; direkt daaraan gekoppeld zijn technische beginselen over het bereiken 
van een bepaalde hoogte met een kanon; dat zouden dan de pneumatische beginse
len kunnen zijn). 

Van Kteseblos' beginselen heeft Heron nog geprofiteerd. Van hem stamt de Heron
bal (die draalt op stoomkracht), een waterorgel, een nieuwe vuurspuit, een construc
tie voor het openen van tempeldeuren dankzij stoomkracht en ook een afstandmeter 
te gebrulken voor karren [kader I. 13]. Vitruvlus ontwikkelt een afstandmeter te 
gebruiken voor schepen. 

1.3-3 Experimenten van praktische mechanici 
Plato en Arlstoteles hebben het doen van experimenten afgewezen, omdat deze 
alleen maar een Inzicht zouden geven In een onnatuurlijk gedrag. De Alexandrijnen 
volgden In de kunsten andere praktijken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Herons boek 
Pneumatika, waar de auteur beweert, dat een zuiver vacuüm alleen met ingrepen te 
scheppen Is. 

Neem een klein licht vat met een monding en zuig het leeg; het blijft dan aan de 
lippen hangen, waaruit blijkt, dat het vacuüm het vlees aantrekt om het vacuüm 
weer te vullen. 

Erg leeg was dat vacuüm natuurlijk niet. Maar empirisch gezien was deze benadering 
toch zinvoller dan die van Aristoteles, die vacuüm afwees, omdat anders een oorzaak 
geen contact zou hebben met een veroorzaakte beweging [zoals later ook Descartes 
nog zou beweren). Heron meent overigens ook nog, dat geringe hoeveelheden 
vacuüm alle dingen en in het bijzonder In de ons omringende lucht gegeven zijn. Hij 
noemt de volgende manier om dat experimenteel aan te tonen: 

Men vervaardigt een metalen bof, waarvan de wand zo dik is, dat zij niet gemakke
lijk springt. Men doorboort de wand en brengt een dunne pijp naar binnen; de 
rand tussen pijp en gat Is dicht te solderen. Zou er nu in het geheel geen vacuüm 
bestaan, zoals sommigen beweren, dan zouden we door de pijp geen water of 
lucht kunnen toevoegen. Toch kan iedereen, die door de pijp blaast, nog lucht 
toevoegen zonder het verdwijnen van de lucht die zich al In de bol bevindt. 
Daardoor wordt het duidelijk, dat de atomen In de bol dichter tot elkaar komen en 
de plaats innemen van de vacua. 

Hieruit blijkt, hoe fris en vrolijk [zo zou prof. Freudenthal het formuleren] het atomis
me verder ontwikkeld Is buiten de officiële fysica. De Middeleeuwse fysici hebben 
gemeend dergelijke experimentele overwegingen buiten beschouwing te moeten 
laten, omdat ze In mechanica-boeken opgeschreven zijn en omdat ook zij de 
mechanica niet tot de wetenschappen gerekend hebben. Pas Otto van Guericke (t 
1686) pakt de draad weer op om nieuwe vacuümtechnieken te ontwikkelen. 

In de Middeleeuwen Is er weinig aandacht geschonken aan de mechanica [omdat 
de boeken van Archlmedes en anderen niet beschikbaar geweest zijn]. Een uitzonde
ring ·vormt alleen de school van Jordanus, die In het Duitsland van de 13e eeuw 
floreert en mechanica beoefent als "weegkunde•. Ook Sirnon Stevin, de Nederlander 
van Belgische afkomst, noemt in 1586 zijn boek over de mechanica nog Beghinselen 
der Weeghconst, wat naar de evenwlchtswet als basisbeginsel verwijst. Maar dan 
hebben· Leonardo da Vincl en verschillende scholen In Italië al gezorgd voor een 
wederopbloei van de mechanica als wiskundige leer van de werking van machines. 

1.4 Optica als kunst 
De leer van de vier elementen toepassend had Plato het gezichtsvermogen verklaard 
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als een samenspel van vuurdeeltjes, die door de ogen en door de zon ·zouden 
worden uitgestraald. Aristoteles had · daaraan toegevoegd, dat de kleuren een 
resultaat zouden zijn van het vermengen van wit licht met duisternis. Deze opvatting 
blijft gehandhaafd, ·totdat Newton met een prisma aantoont, dat wit licht Is samen
gesteld uit alle kleuren (alleen Goethe houdt In de 18e eeuw nog vast aan de oude 
opvatting). 

Ook op dit gebied heeft Euklides baanbrekend werk verricht en de grondslag 
gelegd voor de geometrische optica. Door het bestuderen van de weerkaatsing van · 
licht door spiegels heeft hij de reflectiewet kunnen vaststellen, die de hoek bepaalt 
tussen het Invallende licht en het weerkaatste licht (zie kader 1.14-b). Ook heeft hij 
het breken van licht geanalyseerd; dit verschijnsel heeft hij opgeroepen door een 
munt te leggen op de bodem van een lege vaas en op de bodem van een gelijksoor
tige vaas geheel gevuld · met water; dankzij de breking van het licht in het water is de 
munt In het tweede geval soms zichtbaar, terwijl dat bij de lege vaas niet het geval is . 

. De . refractiewet wordt vastgesteld door de hoek te bepalen die het verschil tot 
uitdrukking brengt [zie kader 1.14-b). Ook Archlmes, Heron en Ptolemeus houden 
zich met deze verschijnselen bezig. Heron heeft zelfs de weerkaatsing van licht door 
holle en bolle spiegels geanalyseerd. 

Meer dan aan de mechanica Is er in de Middeleeuwen aandacht geschonken aan 
de optica. Het gebruik van brilleglazen sinds de 13e eeuw heeft daartoe bijgedragen; · 
de vaststelling, dat verzienden andere glazen nodig hebben dan bijzienden, heeft 
geleid tot het zoeken naar brandpunten. Roger Bacon heeft al experimenteel 
vastgesteld, dat lichtstralen vanuit de lichtbron eerst divergeren In een met water 
gevulde bol en dat ze convergeren, als het licht de bol verlaat (zie kader 1.15). 
Laat-Middeleeuwse studies van het perspeetlef leiden bovendien tot een samengaan 
van optica, waarnemingstheorie en schilderkunst. Dat zullen we zien In § 2.1-2. 

1.5 Scheikunde, een mythologische kunst? 
Alexandrië is ook de geboortestad van de scheikunde, die dan de naam "alchemie" 
krijgt. In beginsel is deze naam neutraal ("al" staat Immers voor een lidwoord). In de 
late Middeleeuwen wordt ze opgevat als een bedriegerij en dat is niet helemaal ten 
onrechte, want dan wordt de alchemie uitgedragen door mensen, die de suggestie 
willen wekken goud te kunnen maken. Daarnaar streefden weliswaar ook de eerste 
Alexandrijnen die zich met dit vakgebled hebben bezig gehouden, maar deze stelden 
zich ook tevreden met het fabriceren met goud- en zilverimitaties en ze hebben die 
ook als zodanig aangeboden zonder te · suggereren, dat ze echt goud of . zilver 
konden produceren. De Alexandrijnen hebben zelfs relaties gelegd tussen hemellicha
men en verschillende materialen die bij alchemistische procédé's worden gebruikt. 
Maar ook ligt er aan de Alexandrijnse alchemie een fantastische materialenkennis ten 
grondslag; kader 1.16 laat bijvoorbeeld zien, dat ze vele soorten goud en zilver 
genuanceerd hebben onderscheiden. 

§ 2 Oefening baart kunt en kunst baart wetenschap 

2.1 Da Vinci's oefening baart kunst 
Het voorafgaande geeft een schematisch maar toch wel volledig overzicht, van de 
wijze van ontstaan van ... 
- de wiskunde (In 11, § 1 ), 
- de natuurkunde (in 11, § 2) en 
- de technische kunsten (In 111, § 1 ). 

Hun ontwikkeling is onderbroken in de Middeleeuwen. Dat komt, doordat het 
zwaartepunt van macht, handel, · nijverheld en cultuur zich langzaam verschuift van de 
Grieken vla de Romeinen naar de Arabieren en via deze weer naar de Zuid- en 
West-Europese landen. Kerken en kloosters worden de eerste culturele centra, maar 
pas na eeuwen beschikken zij over tijd, mlddelen en kennis en vereiste teksten voor 
de vertaling van Grieks wetenschappelijke teksten; sommige hiervan zijn dan alleen 
nog maar in het Arabisch beschikbaar. Het is ook begrijpelijk, dat de kloosterlingen in 
de 13e en 14e eeuw bij hun keuzes van vertalingen zich primair hebben laten leiden 
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Kader 1.14-a: 
Alexandrijnse technische optica 1: 

Hoe beperk je fouten bij het meten van de diameter van een lichtbron? 
Een archimedische methodiek biedt een oplossing 

Archimedes' bedenkt een methode en beperkt daarbij de meetfouten door marges te bepalen 
voor de onder- en bovengrens. Hij ontwerpt een vizierlineaal, waarop verstelbaar en loodrecht 
een cylinder is geplaatst. Bij het meten van de zon is het raadzaam het instrument te gebruiken 
bij zonsopkomst of -ondergang; dan hoeven we de lichtintensiteit niet af te zwakken met andere 
middelen. Staat de zon 's morgens of 's avonds aan de horizon, dan wordt het ene eind van de 
lineaal tegen het oog gehouden en het andere eind naar de zon gericht. De ondergrens voor de 
gezichtshoek ~ wordt conform bovenstaande tekening bepaald door de cylinder zo te schuiven, 
dat de zon net nog zichtbaar is aan beide kanten van de cylinder; bij het bepalen van de 
bovengrens is de zon net niet meer zichtbaar. De cylinder wordt zo lang heen en weer gescho
ven, totdat het punt gevonden Is, waarop onder- en bovengrens elkaar zo dicht mogelijk naderen. 
Een nadeel van deze methode is, dat de oogpupil ten onrechte beschouwd wordt als een 
geometrisch punt, terwijl de pupil een bolvormige diameter heeft. Dat leidt tot een groot verschil 
(de afstand van het oog tot de cylinder is immers miniem in vergelijking met de afstand tot de 
zon); de onderstaande tekening toont dat verschil, zijnde het verschil tussen ~ en a·. ,. 

Laneaal 

Cylinder 

Hoe is de diameter van de bol zijnde pupil te verdisconteren? Voor het elimineren van deze 
moeilijkheid neemt men [zie onder] twee cylinders van gelijke diameter: een zwarte en een witte. 
Plaats de zwarte zo dicht mogelijk tegen het oog en de witte op enige afstand ervan. Is de 
pupildiameter gelijk aan de cylinderdiameter, dan is de witte cylinder net niet meer zichtbaar [de 
rechtse figuur]. Is de witte cylinder geheel zichtbaar [zoals in de linkse figuur], dan is de zwarte 
cylinder veel kleiner dan de oogboldiameter. Is de witte nog voor een deel zichtbaar, dan nadert 
de zwarte de pupildiameter, zoals de middelste figuur laat zien. Op deze wijze heeft Archimedes 
de pupildiameter bepaald en de benedengrens van de gezichtshoek ~· gecorrigeerd tot a (a < 
a'). De bovengrens had zo ook gecorrigeerd kunnen worden; hij heeft dat niet gedaan, waar
schijnlijk omdat een te hoge bovengrens niet fout Is en een te hoge ondergrens wel (wat de lezer 
gemakkelijk inziet). 

P Pupild1ar.1eler 
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Kader 1.14-b: 
Alexandrijnse technische optica 11: 

T 

reflectie: 1 = r 

M R 

Hoe meten we weerkaatsing en het breken van licht in verschillende media? 
Bovenstaande tekening illustreert Ptolemeus' methodiek om lichtreflectie te meten: beeld B 

wordt weerkaatst door vlakke spiegel MR en gezien met oog A. TO staat loodrecht op de spiegel 
en wordt tegenwoordig "de normaal van het spiegelvlak" genoemd. De invalshoek (L BOT) is 
gelijk aan de reflectiehoek (L TOA). Om dit aan te tonen doet Ptolemeus verschillende experi
menten. Hij markeert bijvoorbeeld de belangrijkste punten op de spiegel; dan bedekt hij ze met 
plakkers; daarna maakt hij ze weer een voor een zichtbaar. Met andere experimenten stelt hij 
vast, dat de gelijkheid van de hoeken i en r ook geldt voor convexe en bij concave spiegels. 

Over refractie (lichtbreking) is al in ± -300 door Euklides geschreven; hij heeft erop gewezen, 
dat een munt, die onzichtbaar op de bodem van een vaas ligt, zichtbaar kan worden na het vullen 
van de vass met water dankzij refractie. Ptolemeus is ontevreden met dat globale inzicht. Hij 
zoekt een preciese meetmethode. Daartoe introduceert hij een ronde schijf met daarop [zoals op 
onze tegenwoordige 'optische schijf'] de 360 graden van een cirkel; bovendien is de schijf met 
middellijnen in vier gelijke delen ingedeeld. De plaat wordt voor de helft ondergedompeld in een 
waterbassin, zoals onderstaande figuur verduidelijkt: een van de twee midddellijnen is op gelijke 
hoogte met de waterspiegel. Op de omtrek is een punt gemarkeerd. Een stokje wordt in het water 
langs de schijf bewogen, totdat het bovenste uiteinde ervan zichtbaar wordt voor het oog, dat via 
het gemarkeerde punt naar het middelpunt van de schijf kijkt. Zo worden de invalshoek (i) en ook 
de refractiehoek (r) gelijktijdig gemeten. Ptolemeus stelt vast: i is altijd groter dan r en r neemt toe 
bij een toename van i. Hij zoekt naar bijzondere afwijkingen bij andere media: soorten water, glas, 
lucht, etc .. Uit z!~n analyses blijkt, dat hij voldoende gegevens heeft om vast te kunnen stellen: 

r = a.1- b.1 
waarbij a en b van media afhankelijke constanten zijn. 

refr1ct1e: I > r 
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Kader 1.15: 
Middeleeuwse technische optica, Roger Bacon: 

convexe 
lenzen 
VIIOr 

verzientien 

hoe zijn brillenglazen te classificeren? 

COnCIVt! 

lenzen 
voor 
bijzienden 

hoe is hun functioneren proefondeiVindelijk vast te stellen? 
Het gebruik van brilleglazen en de vereiste slijptechnieken zijn al bekend vanaf ± 1300: in 1285 

wordt de eerste bril gebruikt, in 1303 verschijnt een verhandeling erover van de arts Bernard van 
Gorden. De brilleglazen worden geclassificeerd overeenkomstig hun vorm (concave en convexe) 
en hun functie (concave voor bijzienden, convexe voor verzienden). 

Voordien had Roger Bacon (t ± 1292) al belangrijke bijdragen geleverd tot de ontwikkeling 
van de technische optica: hij ontwerpt de camera obscura (de donkere kamer met een klein 
gaatje, waàrbij het licht breekt) en doet de proef met de waterhol, waarmee het divergeren en 
convergeren van Jicht wordt aangetoond. 
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Kader 1.16: 
Alexandrijnse alchemie en materialenkennis 

De alchemisten hebben vergeefs gezocht naar 
produktieprocedures voor goud of zilver; hun 
uiteindelijke resultaat Is daarom niet veel meer 
dan een metaalmystiek. Zon, goud en zondag 
hebben ze met elkaar in verband gebracht en 
zo ook zilver, maan en maandag; voor de an
dere dagen van de week zijn soortgelijke ver
banden gelegd. Zo zijn alchemie en astrologie 
telkens gecombineerd met elkaar, want ook de 
bruikbare resultaten van chemische reacties of 
fysische oplossingen zijn aan gunstige 'gestern
ten' tekens toegeschreven 

Toch moeten we niet minachtend over de 
alchemie oordelen. Ze is altijd geconcentreerd 
geweest op de techniek intagenstelling tot de 
fysica; ze heeft bovendien een ver gevorderde 
materialenkennis bewaard en die tot uitdruk
king gebracht In een symbolenschrift en in 
plastische tekeningen. Oe bovenstaande alche
mistische tekening illustreert dat: ze verduide
lijkt, dat goud (de zon) oplost in kwik (de lee
uw). 

Hiernaast zijn enkele fragmenten van een in 
Alexandrië veel gebruikte materialenlijst afge
drukt. Ze laten zien, dat de alchemisten een 
onderscheld hebben gemaakt tussen minstens 
zeven goudsoorten, zes zilversoorten, vijf ko
persoorten en vijf ijzersoorten. De lezer kan dat 
verifiëren door te letten op de variaties van 
telkens hetzelfde symbool voor goud (de zon), 
dat voor zilver (de maan), dat voor koper ~e-
nus) en dat voor ijzer (Mars). ' 

(t. L{ t"Y"[." 
~ Lf" r'~nf 
~ .r...r~r ·~r•HH.i.u... 
~ ~ t"Yf • ...-··m-r~L 
C" 1 f rvr e '1 'V"U 11: 1». L ~ 
(Ç.l L( rvr IC K f IC,_...",. .t UNI f 

~ "a.:>-. K o c 1(. ~-rrr , • c - ~ 
X Xt~~O-r rH 

~ ?(1Ä K 0 V r I 1-& H .U.&.. 

~ ')("/À t( • -y- "11"1 Ta.>. cL 

~ ~)(OtKCKLYW~ et 

yr\~r•r ~ur .11' 
~ -~~~r· Y' rn . .· 
,.-JPI Cl .A.l1 r ....... r , .... K ...u.A. 
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Na het lezen van de tekst herinnere men zich het specifieke technische . beginsel, waarop 
kogellagers berusten. Men verifiëert, in hoeverre Da Vinci's ontwerp aan dat beginsel voldoet. 

Ook hiervan toetst de lezer het technische beginsel en hij weet het te onderscheiden van dat van 
de kogellager. 

Kader 1.19: 
Da Vinci's ontwerp van een fiets 
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Wiskunde, optica en 
alchemie in de 13e 
eeuw 

Roger Bacon 

Kogellagers 

Ook bij technische 
beginselen wordt 
ge'1äealiseerd. 

Mathematiserende 
mechanica 

door hun verfangen naar een verrijking van hun theologie en christelijke filosofie. 
Toch Is er ook ruimte gevonden voor wiskunde, optica en alchemie. In de 13e 

eeuw zijn delen van Euklldes' meetkundige werk vertaald door de Dominicanenpater 
Albertus Magnus (t 1280). Deze heeft zich ook toegelegd op de natuurkennis en 
alchemie. Hierdoor beïnvloed heeft ook de Fransiscanerpater Roger Bacon (t 1292) 
zich op natuurkennis geconcentreerd; bovendien doet hij, zoals al gezien, de eerste 
experimenten op het gebied van de optica. Op de besproken manleren Is wiskunde 
ook toegepast in de astronomieen-voorzover die beoefend is- In de mechanica. En 
zij Is ook gebruikt voor het bereiken van mooie ontwerpen in de bouwkunde. Zo 
vormen de Middeleeuwen een vruchtbare en noodzakelijke overgangstijd tussen 
antieke en klassieke periode. 

Details van de overgangstijd moeten bulten beschouwing blijven. We beperken 
onze aandacht tot een geniaal kunstenaar, die nog de kunsten beoefend heeft in de 
antieke ervarlngstechnische vorm: Leonardo da Vincl (1452-1519). Zijn werk geeft ons 
een goed beeld van· de manieren, waarop wiskunde, natuurkennis en technische 
kunst met elkaar in verband gebracht zijn in de late Middeleeuwen. 

2.1-1 Technische ontwerpbeginselen 
Da Vinci heeft voortreffelijke ontwerpen bedacht, waarmee hij zijn tijd ver vooruit Is 
geweest. Drie ervan wil ik hier noemen: het kogellager, de fiets en de vliegmachine. 

Kogellagers zijn niet voor de 18e eeuw geproduceerd en zijn dan gebaseerd op de 
Inzichten van Charfes-Augustln Coulomb (t 1806). Een eerste ontwerp stamt echter 
van Leonardo en hij heeft er het technische beginsel van ontdekt: bij de bevestiging 
van een wiel aan een as kan de wrijving beperkt worden door het gebruik van kogels 
of andere ronde voorwerpen, waarvan de wrijving In het ontwerp te minimaliseren is. 
Hieruit blijkt: ook bij technische beginselen wordt ge'1äealiseerd: bij sommige 
ontwerpen laat de technicus zich leiden door regels, die ontleend zijn aan de 
geïdealiseerde situatle zonder wrijving. Een van die regels is door Da Vinci opgesteld: 

Als de kogels elkaar raken, zal de beweging moeizamer verfopen dan wanneer ze 
geen contact maken (Madrid, I, 20, verso). 

Kijken we vanuit het lagercentrum, dan rolt de achterkant van een kogel van ons af 
en de voorkant naar ons toe; die bewegingen werken elkaar tegen, als de kogels 
elkaar raken. Tegenwoordig wordt de wrijving van elkaar rakende kogels vermeden 
door rondingen in de lagerrnantel; zo'n oplossing kent Leonardo ook, zoals blijkt uit 
kader 1.17. Wrijving wordt tegenwoordig nogrnaals verminderd door het gebruik van 
smeervetten. 

Zo probeert de technicus bij kogellagers de geiäealiseerde toestand van een wrlj
vingsloze lager te benaderen. ldèaliseren is dan ook gewoon in de praktische 
mechanica en niet een privilege voor de mathematiserende mechanica; het idealise
ren van de technicus valt minder op, omdat hij het direct in verbinding brengt met 
regels, die tot een concreet en optimaal effect leiden [de technische mechanica werkt 
met een ge'1äealiseerd beeld, dat doorgaans concreet is; daarentegen zijn de 
objecten van de rnathematische mechanica niet alleen ge'1äealiseerd maar ook 
abstract; dat ge'läealiseerde beelden van de technische mechanica concreet kunnen 
zijn, volgt uit hetgeen we gezien hebben in het vorige hoofdstuk: een geïdealiseerd 
beeld kan concreet zijn). Het optimum wordt In dit geval bereikt door de minimalise
ring van de wrijving en deze wordt bereikt door het contact tussen harde voorwerpen 
(vaste stoffen) te verminderen of zelfs geheel te elimineren. Dat is de zin van het 
moderne gebruik van de rondingen en van de smeervetten. 

T echnlsche beginselen zijn altijd gebonden aan een concreet ontwerp. In tegen
stelling tot het kogellager wordt er gezorgd voor zo veel mogelijk contact bij een 
wormwiel [zie Leenardo's ontwerp in kader 1.18]. De reden is, dat wormwielen bij 
hijsinstallaties dienen voor het overbrengen van kracht zowel bij het ophijsen van een 
gewicht als ook bij het afremmen (om tegen te gaan, dat het opgehezen gewicht 
omlaag valt). Het terugdraaien kan ook op een andere rnanier vermeden worden: met 
Leenardo's veiligheidspal: 

Als men een schroef maakt, die slechts één enkele tand aangrijpt, dan moet een 
pal het terugdraaien van een wiel voorkomen, mocht de tand afbreken [Madrid I, 
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Kader 1.20: 
Da Vincl's technische beginsel 
voor een vliegtuig 

Volgen we Leenardo's tekenin
gen van links boven naar onder en 
dan van rechts boven naar onder, 
dan zien we, hoe hij tekenend ge
zocht heeft naar het technische 
beginsel voor het vliegtuig dat de 
vlucht van vogels had moeten 
imiteren. 

Kader 1.21: 
Het technische beginsel van de afname van de lichtintensiteit 

De linker tekening stamt van Da Vinci en stemt overeen met de tekening daar rechts van: deze 
maakt iets beter duidelijk, dat bij A de lichtsterkte één is, bij B een vierde, bij C een negende, 
etc. Da Vincl heeft dit beginsel toegepast bij zijn schilderingen. Wat is het verschil tussen de 
natuurwetenschappelijke wetten en de technische beginselen? De lezer ontleent het antwoord aan 
de tekst. 
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Fiets 

Vliegmachine 

Perspectief: een 
combinatie van 
technisch tekenen, 
schilderkunst en 
optica 

17 v). 
De fiets met twee even grote wielen en uitgerust met een ketting garandeert een 
snelle voortbeweging en een gemakkelijke besturing. Volgens die technische 
beginselen is de ons bekende flets geproduceerd sinds de laatste eeuwwisseling. 
Leonardo heeft die beginselen al ontdekt, zoals kader 1.19 laat zien. Hij zal niet 
preeles geweten hebben, hoe de kracht met een tandwiel overgedragen wordt op het 
achterwiel. 

Ondanks zijn ontwerp voor een vliegmachine heeft Da Vinci nooit gevlogen. Kader 
1.20 verduidelijkt, hoe hij gekomen Is tot zijn ontwerpbeginsel, dat op de observatie 
van vogels berust. Zijn vliegmachine berust op een soortgelijke beweging als de 
vogelvlucht. 

Deze voorbeelden illustreren Leenardo's genialiteit en ook zijn beperkingen: vaak 
vindt hij niet de vereiste constructie. 

Zijn Ideeën heeft hij niet gepubliceerd, ofschoon hij dat van plan Is geweest. Hier
voor maakt hij vele notities. HIJ schrijft ze in spiegelschrift om misbruik te voorkomen. 
[De hier opgenomen ontwerpen zijn weer spiegelbeeldig afgedrukt om het de lezer te 
vergemakkelijken.) Na Da Vincl's dood zijn de notities verspreid en in vele bibliothe
ken terecht gekomen. Nog steeds worden nieuwe ontdekt. De laatste vondst Is in 
1967 gedaan in de · bibliotheek van Madrid. Voor de technische mechanica is deze 
van belang, omdat de meeste tekeningen technische ontwerpen zijn. Door het 
spiegelschrift heeft de uitgave zeven jaar op zich laten wachten. Historische studies 
leiden nog steeds tot nieuwe inzichten. Bij het grote publiek is Leonardo alleen 
bekend als de schilder van Mona Usa en van Het laatste Avondmaal. Maar hij heeft 
aan vrije en mechanische kunsten niet minder tijd besteed dan aan het schilderen. 
Schilderopdrachten heeft hij soms geweigerd om tijd te reserveren voor zijn wiskun
destudie. 

2.1-2 Wiskundig perspectief 
Leonardo Is In 1452 geboren in Vincl, dat bij Florence ligt. Hij is een buitenechtelijke 
zoon van een notaris, die zijn kantoor In Florence heeft. Dit is dan een machtige stad, 
ofschoon ze niet opkan tegen de kerkelijke macht van Rome en ook de meerdere 
moet erkennen in Milaan en Venetië. Naar die steden vertrekken dan ook vele kunste
naars na hun opleiding In Aorence. In Da Vinci's levensloop komen deze steden ook 
voor. Die steden bedreigen elkaar en worden zelf weer bedreigd door gevaar van 
buiten: vanuit Frankrijk en Turkije. Deze situatle stimuleert meer belangstelling voor 
de technische kunsten dan voor de filosofie en aristotelische fysica. De culturele sfeer 
van Florence is een beetje vergelijkbaar met die van het oude Alexandrië. Er wonen 
vele Grieken, die op de vlucht gegaan zijn voor de Turken. Aan de universiteit wordt 
de aristotelische fysica verdrongen door een platonisme, dat de beoefening van 
wiskunde stimuleert. Voor de bevordering van dit platenisme wordt In 1441 de 
Academia Platonica gesticht. 

Leonardo leert niet slechts de 'zuivere' schilderkunst, nadat hij in dienst Is 
getreden als leerling op 14-jarige leeftijd bij Verrocchio. Deze leert hem naast het 
schilderen ook andere kunsten. Verroechic Is aannemer; als Leonardo bij hem in 
dienst treedt, werkt hij aan de koepel van de Dom van Florence, waarvan de bouw 
verschillende keren Is uitgesteld. De koepel berust op een oud ontwerp van Filippo 
Brunellesci (t 1446), waarvoor Verroechic grote bewondering heeft. Inderdaad is 
Brunellesci een genie geweest; hij Is de vader van het perspectief. 

Het perspectief berust op een ontdekking van Archimedes: door lijnen te trekken 
vanuit het oog naar alle relevante punten van een te tekenen object wordt meetkunde 
toepasbaar bij het technische tekenen. Het bepalen van de relaties tussen de 
tekening en het getekende voorwerp vormt het uitgangspunt voor zeer interessante 
maar ook niet gemakkelijke wiskundige puzzels. Brunellesci heeft dit vakgebled 
herontdekt en het gemaakt tot een combinatie van technisch tekenen, schilderkunst 
en optica. Tot zijn grootste bewonderaars behoort Dürer, die het perspeetlef in 
Duitsland bekend heeft gemaakt. Vla Verroechic maakt Da Vinci zich ook meester in 
deze kunst; hij schrijft: 

Bij alle studies van ... fundamentele zaken raakt men bij het waarnemen het meest 
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Kader 1.22: 
Perspectief impliceert meetkundige vraagstukken 

De tekenaar kijkt over het vizier door een raamwerk naar zijn 'object'. Deze prent stamt van 
Atbrecht Dürer (t 1528), die een grote bewonderaar is geweest van Bruneilesd's perspectief
methodiek. Deze methodiek heeft aanleiding gegeven tot vele wiskundige vraagstukken, die pas 
in onze eeuw zijn opgelost. Da Vinci heeft zich beziggehouden onder andere met de volgende 
kwesties, waarvan de eerste twee onder ge'tllustreerd worden 
- hoe zijn de hoeken In het linkse onderstaande raamwerk te trekken, als een tegelvloer met 

vierkante tegels getekend moet worden? 
- hoe is de cirkel van een rond plein te tekenen In een raamwerk? 
- hoe is een ruimte (bijvoorbeeld van een kerk) uit te breiden met een nis zonder de symmetrie te 

verbreken? 

A 
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Wet van de afname 
van de lichtintensi
teit 

Rafaêl-paradox 

Vitruvius 

Le Gorbusier 

onder de Intiruk van de werking van het licht. En van de eigenschappen, die aan 
de wiskunde tóe te schrijven zijn, Is de zekerheid van een bewijs het meest 
instructief voor de geest van de beoefenaar [vrij naar Notebooks, 11, 365-6]. 

Door zich met dit vakgebied bezig te houden heeft Leonardo de wet van de afname 
van de lichtintensiteit ontdekt: lichtsterkte neemt af met het kwadraat van de afstand 
(1ja2, als a de afstand is). Een tekening van Leonardo illustreert de wet in kader 1.21. 
Kepler introduceert de wet voor de optica. Leonardo, die nog geen natuurwetenschap 
beoefent, beschouwt het inzicht als een technisch beginsel, waarmee tekening te 
houden is bij schilderijen en tekeningen. [Dat wR zeggen: hij is uit op de praktische 
toepassing en niet uit op het funderen van de wiskundig geformuleerde wet.) 

Dat geldt ook voor de oplossing van de Rafaël-paradox. Deze geldt bij een plat 
vlak tussen te tekenen objecten en vizier; een vizier kan de punt van een vast 
bevestigd potlood zijn (zie kader 1.22); zo worden de objecten vanuit exact hetzelfde 
punt bekeken. Blf een plat vlak zijn de afmetingen van verWijderde objecten groter 
dan dichtbij zijnde objecten (In kader 1.23: ba > cd), zo luidt de paradox. De oplos
sing bestaat In het gebruiken van een gekromd vlak ~ijn CD in kader 1.23). De 
paradox is genoemd naar Rafaêl; diens schDderijen berusten op het gebruik van een 
plat vtak en zijn daarom vanuit één precies te bepalen punt te bekijken. Leenardo's 
schilderijen hebben daarentegen diepte, ook al worden ze vanuit verschillende 
plaatsen bekeken. 

Hij houdt zich ook met andere wiskundige vraagstukken bezig. HIJ ontdekt, dat de 
som van geomètflsche punten niet meer is dan de delen, waaruit de som bestaat. 
Ook stelt hij vast, dat de parallel lopende lijnen van voren op een akker elkaar 
naderen bij de höriion. Diepzinniger is zijn volgende probleem: hoe Is perspectivisch 
een vierkante tegelvloer of een rond trottoir op een plein te bepalen op een raamwerk 
zoals dat van kader 1.23? Door van de figuren in kader t22 de hoeken te bepalen is 
pas in onze eeuw Leenardo's probleem opgelost In de projectieve wlskunde[een 
diselpfine die door toedoen van Pascal (t 1662) onder invloed van de perspectivi
sche kunst Is ontstaan). 

2.1-3 Ontwerpen op basis van geometrische propórtles 
Zoals andere kunstenaars uit Acrenee gaat ook Leonardo naar Milaan, waar hij van 
1483 tot 1499 in dienst is van Ludovlco di Sforza. Van het Sforzapalels beschildert hij 
het plafond (dat nu nog te zien Is). Ook schildert hij daar de Madonna In de Grot en 
zijn nog meer beroemde Laatste Avondmaal. 

Zijn aanstellingsbrief vermeldt, dat hij "hertogelijk hofschilder en Ingenieur'' is. Ook 
aan zijn tweede taak besteedt hij veel tijd. Voor Ludovico's vader ontwerpt hij een 
gigantisch standbeeld van een rulter te paard; het paard alleen al was zeven meter 
hoog geweest, als de bouw was klaargekomen. Het had uit brons gegoten moeten 
worden. De lri Madrid ontdekte tekeningen bevatten allerlel gietvormen voor dat 
paard. Da Vinci bedenkt een nieuwe pyrotechnische gietmethode, die door anderen 
(zoals Buringuccl) later is toegepast. In Milaan begint hij ook zijn anatomische 
studies, die in dienst staan van de kunst; dat blijkt Lilt zijn afkeer van hen, 

die zich voor grote schilders houden, maar die hun naaktfiguren tekenen alsof ze 
van hout zijn ... , zodat je de indruk krijgt, dat je kijkt haar een zak walnoten in 
plaats van naar een menselijk lichaam of naar een bos radijsjes in piaats van naar 
spieren van een lichaam [vrij naar Notebooks, 11, 286). 

Om een lichaam goed te tekenen moet je weten, waar de botten, spieren eri pezen 
voor dienen. Zo legt Leonardo de link tusseri anatomie en schilderkunst. En hierop 
sli.Jlt weer zijn proportieleer aan. De eerste beginselen ontleent hij aan de werkeh vari 
de hier al genoemde Romeinse architect Vltruvius. Hierin worden de Ideale geometri
sche proporties van het menselijke lichaam behandeld; op de In kader l.~~b ge"lllus
treerde manier past zo'n lichaam zowel In een cirkel als In een vierkant. beze eis 
Impliceert weer andete eisen aan de proporties (verhoudingen) tussen de lichaams
delen. Niet lang geleden heeft de Zwitserse architect Le Gorbusier (t 1965) eenzelfde 
methodiek toegepast. Zijn voorstelling van het geometrisch perfecte liêhaam [dat 
"Modulor" genoemd wordt en in kader 1.2~b afgebeeld Is) fungeert als uitgangspunt 
voor het ontwerpen van ruimten die het best bij het menselijke lichaam passen. Ook 
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Kader 1.23: 
De Rafaëlparadox: 
een raamwerk {zoals van kader 
1.22) wordt geplaatst op de lijn 
AB tussen vizier en te schilderen 
objecten; dichtbij zijnde objecten 
zijn dan klein en veraf liggende 
groot; Immers ba > de, terwijl 
de drie pilaren even dik zijn; hoe 
is dat te vermijden? 

Met het door Leonardo daartoe 
geïntroduceerde ronde raamwerk 
CD 

Kader 1.24-a 
Wiskunde toepassende stedebouwkunde: lmola 
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Kader 1.24-b: 
Gebruik van wiskunde bij het bouwkundige 
ontwerpen: 
hoe met meetkunde ruimten scheppen, die 
passen bij het menselijke lichaam? 

Terwijl de fysica de ruimte analyseert, is 
bouwkundig ontwerpen gericht op het schep
pen van ruimte. Le Gorbusier ontwikkelde daar
toe de rechts boven afgebeelde 'modulor' over 
de proportles van het menselijke lichaam. Deze 
modulor berust op het volgende uitgangspunt: 
opdat ontworpen ruimten van gebouwen pas
sen bij het menselijke lichaam, moeten de wis
kundige proporties ervan herkenbaar zijn in de 
ruimten. Le Gorbusier (t 1965) heeft zich laten 
leiden door het idee, dat voordien Da Vinci (t 
1519) en langer voordien Vitruvlus (in de 1e 
eeuw) al uitgewerkt hebben: een volmaakt li
chaam voldoet aan proporties, zodat het zowel 
in een cirkel als in een vierkant past [wat ver
duidelijkt wordt door de tekening hier links 
boven). Hoe proporties voor de ruimte-indeling 
kunnen worden ontleend aan de modulor illus
treren [zonder vermelding van de details] de 
tekeningen hiernaast en hieronder: het zijn Le 
Gorbusiers ontwerptekeningen voor het ge
bouw voor een ministerie. 
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Kader 1.25-a: 
Leonardo's mechanica van de 
vloeistoffen: 
Waar heeft het water bij een 
stuwdam de grootste bewegings 
kracht? Boven of onder? 

De stuwkracht van de laagste 
stroom water In Leonardo's ne
venstaande tekeningen Is gelijk 
aan de kracht van de hogere. Er 
moet gekozen worden voor de 
lage stroom vanwege bijkomende 
factoren: geleiding van het water 
door langere buizen, slijtage van 
de waterschroeven ten gevolge 
van de hoge val, etc. Leonardo's · 
[In de tekst behandelde) beginsel . 
is bedoeld als een uitgangspunt 
voor het meest efficiënte ontwerp 
voor een stuwdam. 

Uit de [spiegelbeeldig afgedruk-

~~~-=- ·. ;.-·· _.:~~-=~~-

[~~~2~~-l ~~ -··· ~~ 

te] tekening blijkt, dat Leonardo ~;}i~~fit;;~{i.~~~:f}~~B 
zich heeft vergist bij zijn spiegel-

. schrift: onder in het stuwmeermo- ''\~urm...._""". 

del staat een •q• In plaats van een =-"u:....:.•~,.,-::->~:s....:~;.:.;.;.:.t:r.:~ 
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Kader 1.25-b: 
Leonardo's mechanica en het 
perpetuum mobile: 
In Leonardo's nevenstaande te
kening slaan de linkse bolletjes 
verder uitdan de rechtse; daarom 
wordt volgens de hefboomwethet 
bolletje aan de rechter kanttel
kens opgeheven door het ge
wichtvan een bolletje aan de 
linker zijde; zal het rad dus 'eeu
wig' blijven draaien? 

De hefboomwet verdisconteert 
geen wrijving; het apparaat zal 
snel tot stilstand komen, zo luidt 
de slotconclusie van Leonardo's 
studles over dit onderwerp. 

"Perpetuum" betekent "eeuwig", 
"mobile" is "beweegbaar''. De ther
modynamica (de leer over warmte 
en energie) toont in de 19e eeuw 
aan, dat het perpetuum mobile 
onmogelijk Is. Op een wat mlnder 
algemeen niveau hebben Leonar
do, Galileï en Sirnon Stevin In de 
15e en 16e eeuw die onmogelijk
heid al ontdekt [zie ook kader 
1.29). 
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de nu nog In leven zijnde Nederlandse priester Dom van der Laan heeft een dergelij
ke methodiek toegepast. 

Geometrie heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de stedebouwkunde. De 
methodiek Is bedacht door dezelfde Vitruvlus. Het middelpunt van de stad vormt 
daarbij een cirkelmiddelpunt Daarvanuit worden middellijnen getrokken in overeen
komst met de vastgestelde hoofdwlnden. Bij het stedebouwkundige ontwerp is het te 
vermijden, dat de hoofdstraten van de stad overeenkomen of parallel lopen met de 
windlijnen. De winden kunnen dan 's avonds niet een snelle afkoeling van de stad 
bewerken. Da Vinci stadskaart van lmola Illustreert, hoe de Italiaanse stedebouw 
Vitruvius' methodiek gevolgd heeft [zie kader 1.24-a). De stad Is omgeven door 
muren en heeft een rechthoekige vorm. Het stedebouwkundige ontwerp berust op 
een drasring van de rechthoekige vorm In de cirkel, zodat de hoofdstraten niet 
overeenkomen met de middellijnen van de winden. 

Het gebruik van meetkunde bij het bouwkundige ontwerpen Is tegenwoordig 
omstreden, ofschoon ontwerpers van grote faam zich daarop hebben toegelegd. De 
kritiek berust doorgaans op het feit, dat door de wiskunde gemakkelijk complexe 
eisen van de praktijk over het hoofd gezien kunnen worden. [Dit Is op te vatten als 
een protest tegen de idealisatie die aan het wiskundegebruik ten grondslag ligt; een 
definitief oordeel over die kritiek wordt hier niet nagestreefd.) Deze kritiek lijkt op de 
aristotelische kritiek op het gebruik van wiskunde bij de natuurkennis. Toch hebben 
Vitruvius en Da Vinci interessante vraagstukken naar voren gebracht. Vitruvius gaat al 
in op de objectie, dat de proportles niet zouden gelden bij mensen van andere 
afmetingen. Die objectie berust Inderdaad op een verkeerd inzicht in proporties 
(verhoudingen): zijn de mensen kleiner of groter, dan veranderen de verhoudingen 
niet. Da Vincl heeft zich ook afgevraagd, hoe de symmetrie van kathedralen behou
den kan blijven, ook al worden zijbeuken toegevoegd aan het bouwwerk. Deze leuke 
puzzel voor de projectieve meetkunde is ook pas in onze eeuw opgelost. 

2.1-4 Vesting- & waterbouwkunde 
Milaan dreigt in 1499 de oorlog te verliezen met de Franse koning, die de stad 
belegert. Venetië is op zoek naar een ingenieur voor de uitwerking van een plan om 
land rond de stad onder water te laten lopen bij een Turkse aanval over land. 
Volgens de toen gebruikelijke manier van doen verlaat Da Vinci Milaan en treedt in 
dienst van Venetië om het gewenste plan te ontwerpen. In opdracht van zijn vader
stad Florence werkt Da Vinci een jaar later voor Cesare Borgia; deze is een zoon van 
de regerende paus Alexander de Vl8 en is dankzij zijn vader hertog van Romanga 
geworden. Florence wenst een oorlog met deze aggressieve hertog te vermijden en 
probeert hem tot vriend te houden door de diensten van Macchlavelli en Da Vinci aan 
te bieden. In opdracht van Borgia tekent Da Vinci de genoemde kaart van het 
strategisch belangrijke lmola. Ook ontwerpt hij voor Borgia een vesting met vernuftige 
voorzorgsmaatregelen, die het mogelijk maken vijandige soldaten te observeren en 
om ook te zien, of de eigen soldaten niet deserteren. 

In 1503 is Florence in oorlog met Pisa, dat onafhankelijk van Florence wil worden. 
Oorlogsmateriaal zou over de rivier Arno naar Pisa getransporteerd moeten worden, 

· maar de rivier is onbevaarbaar in de omgeving van de bergen. Macchiavelli ontwikkelt 
met Da Vinci het plan om ·de loop van de rivier te verplaatsen. Ze vergissen zich 
echter schromelijk In de logistieke berekening van de nodige manjaren. Tot leedver
maak van Pisa wordt het plan gestaakt. Maar Intussen heeft Da Vincl zich in water
bouwkunde bekwaamd en een belangrijk technisch beginsel voor dit vakgebied 
opgesteld: bij de bouw van een stuwdam kan niet meer energie opgewekt worden 
door het water een grotere val te laten maken. Als met een beetje fantasie de letters 
in onderstaande tekst in verband gebracht worden met de letters in leenardo's 
[spiegelbeeldig in kader 1.25-a afgedrukte) tekening, wordt diens opmerking begrijpe
lijk: 

Hier wordt de vraag gesteld: welke van de vier watervallen heeft meer kracht en 
vermogen om een wiel rond te draaien: a, b, c of d? Ik heb nog geen proeven 
ondernomen, maar het lijkt me wel, dat ze hetzelfde vermogen hebben gezien het 
feit, dat a - zelfs bij een val van grote hoogte - geen ander water boven zich heeft, 
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zoals d, waarop een hele hoogte van water duwt. Dus heeft d weliswaar een grote 
stootkracht, maar niet het gewicht dat op a drukt. Hetzelfde geldt voor b en c. Dus 
waar stootkracht ontbreekt, wordt die gecompenseerd door gewicht [Madrid I, 134 
verso; TagebOcher, 619-20). 

Een enthousiaste kenner van Da Vlncl, Zammatico, ziet hierin een van de hoofdwet
ten van de hydrodynamica, die door Daniël Sernoulil in 1738 ontdekt Is. [hydra = 
water; "dynamica" heeft betrekking op bewegingsbeglnselen; statica heeft daarente
gen betrekking op evenwlchtsbeglnselen.] Om dat erin te zien Is "vermogen• te 
vervangen door •energie•, •gewicht• door "potentiêle energie" en "stootkracht" door 
"kinetische energie". Toch geloof ik niet, dat Oa Vlncl heeft gezocht naar een 
fundering van wiskundige formules voor de hydrodynamica. Voor de boliw van 
stuwdammen was hij geïnteresseerd In het vinden van een waterbouwkundig 
technisch beginsel [waarvan het boven genoemde een goed voorbeeld is; dit 
voorbeeld verduidelijkt ook prima, dat een technisch beginsel vaak gevonden wordt, 
voordat het later eventueel wiskundig geformuleerd wordt in de vorm van een 
fysische wet). In de tekst blijkt ook, dat Da Vlnci proeven wil nemen om het beginsel 
te funderen. Voor wiskundige formuleringen van fysische wetten had hij geen belang
stelling. Dat blijkt ook uit het volgende. 

2.1-5 Mechanica, Ballistiek 
"Non ingannare la natura• [Madrid I 121 recto]: de natuur is niet te foppen, zo lezen 
we in Leenardo's notities. Volgens het aristotelisme daarentegen is het de opzet van 
de mechanica de natuur met list te foppen. 

Het functioneren van machines berust op een samenspel van natuurkrachten. Dat 
Is niet alleen Leenardo's visie maar een eeuw later ook die van Galileï en deze visie 
leidt stap voor stap tot de opname van de mechanica In de fysica, ofschoon arlstote
lici zich ertegen blijven verzetten. Leonardo Is geen natuurkundige die naar wiskundig · 
formuleerbare fysische wetten zoekt. Wel is hij ervan overtuigd, dat natuurkennis 
nodig is voor goed functionerende technische ontwerpen. Bij de vergelijking van de 
technicus Da Vlnci met de fysicus Galileï, die wel naar die formuleringen zoekt, 
ontdekken we een interessant verschil. . Oe technicus heeft voortdurend oog voor 
wrijving en voor 'storende' factoren, de fysicus Galileï neigt er telkens sterker toe af te 
zien van 'de omgeving' [het "medium"], waarin de beweging plaatsvindt [Newton zal 
Galile"t's houding corrigeren, zoals we zullen zien]. Dat Da Vlnci in de mechanica 
aandacht heeft voor wrijving, hebben we al onder 1.1 gezien. Die aandacht leidt tot 
een vruchtbaar resultaat bij zijn analyse van het perpetuum mobile. Dat is een machi
ne, die zonder energiebron zou kunnen blijven werken. De Middeleeuwse theologie 
verbood het zoeken ernaar, omdat alleen God een eeuwige beweger zou kunnen zijn. 
Maar er Is toch onophoudelijk naar gezocht. Da Vlncl bedenkt verschillende ontwer
pen, waarvan er een Is afgebeeld in kader 1.25-b. Het zou werken volgens Arlstoteles' 
hefboomwet Maar het functioneren van het Instrument Is onmogelijk vanwege het 
verties aan beweglngskracht door de wrijving, zo concludeert Da Vincl terecht. Zijn 
concentratie op wrijving blijkt ook In de ballistiek, de leer over kogelbanen. Hij heeft 
verschillende kanonnen en kanonskogels bedacht. Er zijn kogels bij, die in scherpe 
granaten uiteenspatten bij contact met het doel. Maar hij heeft ook experimenteel en 
wel doordacht zich met de ballistlek beziggehouden. Uit de manuscripten blijkt ook, 
dat hij de paraboolbaan voor kogels bedacht heeft. [Omdat deze manuscripten niet 
gepubliceerd zijn, Is de ontdekking aa Instrument ontworpen voor de proefondervin
delijke bevestiging. Daarvoor denke men aan een waterzak, die als een doedelzak is 
doorboord met pijpjes; deze doorboren dit geval de zak op een rechte lijn: 

Neem een proef om een regel aan deze bewegingen te ontlenen. Doe dit met een 
leren zak, die met water gevuld is en waarop in één lijn meerdere buisjes met ' 
dezelfde diameter aangebracht zijn. · 

De proef bestaat In het drukken op de zak. Uit elk buisje stroomt water in een 
paraboolvorm, zoals de Leenardo's tekening in kader 1.26 Illustreert. Voor de weer
stand van de lucht stelt Da Vinci een regel op, waarvan het praktische nut alleen 
blijkt, als men erover nadenkt: 

De lucht wordt dichter voor lichamen, die er snel doorheen gaan en zij wordt meer 
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2.2 Nogmaals over praktische en wiskundige mechanica · 
Da Vinci is lang voor zijn dood beroemd geworden. Hij krijgt vele uitnodigingen. 
Vanaf 1509 verblijft hij voor de tweede keer In Milaan; hij tekent · er met krijt het 
bekende zelfportret [kader 1.27). In 1513 vestigt hij op uitnodiging van de paus zijn 
atelier In het Vaticaan. Hij presteert dan niet veel meer; het bezoeken van vele steden 
maakt onrustig. In 1519 sterft hij in het Franse stadje Amboise. Ofschoon hij geen 
boek heeft gepubliceerd, zijn de Ideeën toch lange tijd gemeengoed geweest voor 
Italiaanse technici. Via mondelinge overlevering heeft hij ook Galileï beïnvloed. Die 
overlevering berust op een in Italië groeiende belangstelling voor mechanica. Deze 
belangstelling is niet alleen gestimuleerd door het toenemende gebruik van machines 
maar ook door verwante ontwikkelingen. De voornaamste worden hier genoemd. 

(1) De werking van buskruit is al in de 11 e eeuw bekend. Maar pas in de 15e eeuw 
worden ijzeren kogels en kanonnen gefabriceerd. Hoe kunnen precies de voorwaar
den bepaald worden voor het inslaan van een kogel op een exact bepaalde P.Jaáts? 
De aristotelische val- en worptheorie blijft het antwoord schuldig; zij reikt ook geen 
methodiek aan om in te gaan op die vraag; zij kan alleen zeggen, dat kogels vallen, 
omdat ze zwaar zijn. Da Vincl gaat al nauwkeuriger In op de kwestie. Toch kon ook 
hij niet de behoefte aan een exact uitgewerkte ballistiek bevredigën. · · · · 

(2) IJzeren kanonnen prikkelen de belangstelling voor metaalkunde en mijnbouw. 
In 1556 verschijnt het boek De re metallica van Georgius Agricula (dit is de Iatijnse 
vertaling van de Duitse naam *Bauer"). Het Is een uitvoerige uiteenzetting over de 
mijnbouw; vele tekeningen geven een duidelijk beeld van de in die tijd get?ruikte 
technieken. . 

(3) Naast de belangstelling voor de metallurgie groeit die voor het magnetisme. De 
Middeleeuwers hebben niet geweten, hoe dit verschijnsel te benaderen, ofschoon al 
in de 13e eeuw het kompas gebruikt wordt. Door de toenemende handel eri verkeer 
over zee wordt het een telkens meer vertrouwd Instrument. In de 14e eeû~ verduide
lijkt WiJllam of Ockam, waarom de aristotelische fysica het verschijnsel niet kan 
verklaren: magnetisme Is een werking op een afstand zonder een aanrakingscausali
teit. In 1600 besluit WilHam Gilbert, de arts van het koninklijk huis In Engeland, af te 
zien van mogelijke verklaringen. Zijn boek Over magneten, magnetische lichamen en 
de grote magneet de aarde Inventariseert op typisch Brits empirische wijze alles wat 
over het verschijnsel bekend Is. Het maakt ook diepe indruk op het europese 
vasteland. Galileï is enthousiast. Kepler denkt ermee zwaartekrachtproblemèn op te 
lossen. Descartes gelo9ft met zijn corpusculaire benadering een verklaring . voor het 
verschijnsel gevonden te hebben. Die verklaring geeft kader 1.28. Strikt . genomen 
weten echter ook de eerste classici niet, hoe het verschijnsel te benaderen Is. Maar 
het belang van het onderwerp wordt In de 15e eeuw niet in twijfel getrokken. De . . 

technische kunst gaat ook op dit terrein haar weg, die voorbijgaat aan de aristoteli-
sche fysica, want deze biedt geen hoop op een uitleg. 

(4) Handel, nijverheid, zeevaart, hulzenbouw en In het bijzonder fortenbouw en 
fabricage van oorlogstuig stimuleren de belangstelling voor ·allerlei soorten machines. 
Er ontbreekt echter een gefundeerd inzicht In de werking. Dit wordt buiten de 
universiteiten als gemis ervaren. Bij het zoeken naar een geschikte methodiek worden 
de werken van Arlstoteles, Archlmedes en Heron over mechanica herontdekt en 
vertaald. Direct daarna ontstaat weer de oude tegenstelling tussen wiskundige en 
praktische mechanica, die al in Alexandrië de geesten scheidt. De Noord-Italianen 
hebben een voorkeur voor Arlstoteles, Euklides en Archimedes; rond Niceoio 
Tartaglia vormen ze een school die zich concentreert op een wiskundige aanpak. In 
Centraal-Italië geniet Heron de voorkeur; Frederlco Cammandino wordt daar de telder 
van een school die zich richt op praktisch mechanische constructies. Als Galileï 
begint met zijn mechanicastudies, zijn er dan ook al verschillende ontWikkelingen 
gaande, die zich voornamelijk buiten het universitaire leven afspelen. Maar ook zijn er 
dan al uitwassen. Zonder verstand van zaken schrijven quasi-geleerden de zo 
genoemde 'machineboeken'. Daarin wordt gefantaseerd over onbeperkte besparingen 
dankzij de hefboomwet, ofschoon Da Vinci gewaarschuwd heeft, dat de natuur zich 
niet laat foppen. Die fantasie wordt kenmerkend voor de 'machineboeken~. in Duits-
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Kader 1.28: Magnetisme 
Kan magnetisme corpusculair verklaard worden? 

De magnetische werking van de aarde kunnen we bij cernpassen vaststellen. Hiervoor heeft 
Descartes de volgende corpusculaire verklaring bedacht: uit de aardmagneet stromen wervels 
deeltjes (als wervelwinden) en doordringen de andere magneten zoals de compasnaalden; enkele 
magneten zijn afgebeeld op Descartes' plaatje links bovenaan en naast de aardbol. De tweede 
tekening toont twee kleine magneten afzonder11jk; ze trekken elkaar aan en blijven aan elkaar 
gehecht, doordat hun wervels zo in elkaar grijpen, dat ze tezamen één wervel vormen. Vooraf
gaand aan Descartes' uitleg zijn de magneetwerkingen uitvoerig beschreven in Gilberts opzienba
rende boek (1600); uit dit boek stamt het rechtse plaatje over de werking van een magnetische 
staaf. 

Zo heeft Descartes (t 1650) al geprobeerd magnetisme op te vatten als een mechanica-pro~ 
ces. Maar pas Maxwell (t 1879) vindt de wetten, die de elektriciteit en het magnetisme bevredi
gend beschrijven. Een echte verklaring is echter ook in de 19e eeuw niet gevonden. Zelfs voor de 
huidige hoge energiefysica [zie kader 1.5) vormt de relatie tussen elektromagnisme en mechanica 
een nog niet definitief opgeloste problematiek. 
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land en ltaliê. Kader 1.29 Dlustreert zo'n fantasie: een onbeperkt groot gewicht . kan 
opgeheven worden, als geen aandacht geschonken wordt aan storende factoren. 
Overdreven enthousiasme gepaard gaand met daaraan tegengesteld pessimisme 
heeft vele technologische ontwikkelingen begeleid. We ervaren het In onze tijd. Galileï 
leeft ook In zo'n tijd. HIJ Is echter een van de weinigen die zich Da Vincl's waarschu
wing ter harte neemt: non lngannare la natura! Dit wordt zijn voornaamste reden de 
mechanica tot de fysica te rekenen. 

2.3 Mechanische 'const' baart nieuwe wetenschap: 
Galilei worstelt met zijn valwetten 

Sirnon Stavin houdt de mechanica nog voor een -weeghconsr. Voor Galileï is zij een 
•nieuwe• wetenschap. Dat duldt op een invloed van de school van Tartaglia, die al 
eerder zo over de mechanica gesproken heeft. Nog meer blijkt Game·,·s voorkeur voor 
de mathematische school uit de volgende beroemd geworden zinnen: 

De filosofie staat geschreven In dit grote boek, waarmee ik het heelal bedoel; het 
ligt opengeslagen voor ons. We kunnen het echter alleen begrijpen als we de taal 
beheersen en de letters kennen, waarin het geschreven Is. Het Is de taal van de 
wiskunde; de letters ervan zijn driehoeken, cirkels en andere meetkundige figuren. 
Zonder de beheersing van die taal en de letters begrijpt de mens geen woord. 

De tekst duldt geen twijfel over de tegenstelling met Leonardo: Gallleï zoekt naar wis
kundige geformuleerde fysische wetten. Maar waarom houden Galileï en Tartaglla's 
school de mechanica voor een nieuwe wetenschap, terwijl zij hun methodiek 
ontlenen aan Aristoteles' en Archlmedes' mechanlcaboeken? Omdat ze bewust 
streven naar een wetenschappelijke revolutie. Ze bestaat In het afwijzen van de vier 
aristotelische vragen naar de effectleve oorzaken die bewerken, dat de dingen dankzij 
materiêle voorwaarden hun natuurlijke doel bereiken, dat opgesloten ligt in de 
essentiêle vormen. Die vragen gaan voorbij aan de praktische kwesties, die gesteld . 
worden aan de fysica [zie de voorafgaande subparagraaf]. Inderdaad is de hoeveel
heid fysische wetten, die gevonden worden door fysica te beoefenen met de metho
diek van de oude mechanica, Indrukwekkend. Daarom wordt nog steeds Galilei·s tijd 
die van de -wetenschappelijke revolutie" genoemd. De reden om de mechanica tot de 
fysica te rekenen omschrijft GaiUeï aan het begin van zijn boek Le meccanlche 
(1593): 

Voor we overgaan tot de theorie van de mechanische Instrumenten, lijkt het me de 
moeite waard globaal te beschouwen, welke voordelen met die machines bereikt 
kunnen worden. Zo'n beschouwing houd Ik telkens meer voor noodzakelijk, naar 
mate ik vaker een algemene tendens heb waargenomen bij technici om machines 
te ontwerpen die van nature onmogelijk zijn. Het gevolg Is, dat ze anderen de 
hoop ontnemen [wel het een en ander te bereiken met de mechanica]. De 
voornaamste oorzaak van deze ontgoocheling Is het geloof In de mogelijkheld met 
een geringe kracht een groot gewicht op te heffen, alsof ze met hun machines de 
natuur kunnen foppen, terwijl het instinct zegt, dat geen weerstand te overwinnen 
Is door een kracht, die minder sterk Is dan zij. 

De natuur kan niet gefopt worden. Mechanische processen berusten op een samen
spel van factoren: gewicht, afstand, kracht, weerstand, tijd en andere factoren spelen 
daarbij een rol. Een besparing aan Inspanning wordt betaald door verlies aan tijd en 
toenemende wrijving. Een lichte steen wordt getUd zonder hefboom of katrol. Een 
enkelvoudig katrol werkt sneller dan een veelvoudig katrol. Wordt het aantal katrollen 
verhoogd, dan bereikt men een grens, waar de katrollen zoveel wrijving bewerken, 
dat de kracht van een man onvoldoende is, zoals kader 1.29 verduidelijkt. Dat is dan 
ook de reden, waarom Galileï het bestaan van een perpetuum mobile afwijst: een 
perpetuum mobDe vereist, dat in een machine alle wrijving kan worden opgeheven. 
Wat we hier zien gebeuren, Is het herhalèn van de oude ldeallsaties, waarmee de 
antieke inzichten verworven zijn. De hefboomwet en Archimedes' wetten laten tijdver
lies inderdaad buiten. beschouwing. Toch moeten we niet denken, dat Galileï echt de 
ldealisaties afschaft. Wel Is het kenmerkend voor zijn eerste boeken, dat daarin aan 
storende factoren en aan het medium veel aandacht geschonken wordt. Later 
verdwijnt die aandacht naar de achtergrond [waarvan we later de reden zullen zien]. 



Dat zien we ook gebeuren bij Galliers werk aan de valwetten. De eerste formulering 
in het boek "Over beweging" (1590) Is bij wijze van spreken overgeschreven uit 
Atchimedes boek over drijvende lichamen; is c = een constante, SG0 = het soortelij
ke gewicht van het vallende object, SGm = ctat gewicht van het medium en v = de 
valsnelheid, dan luidt In 1590 de valwet: 
V ;= C. (SG0 - SGnJ 

Had Galileï deze wet later bedacht, dan had hij zich kunnen beroepen op de luchtbal
lon; maar de gassen zijn nog onbekend en dus ook het verschil in soortelijk gewicht 
van de gassen. Galileï fundeert de overeenstemming met de wet van Archimedes 
echter uit het feit, dat een vogelveer langzamer valt dan een steen. Uit briefwisselin
gen blijkt, dat hij andere formuleringen aangenomen heeft. We laten die hier bultèn 
beschouwing. Tussen 1604 en 1609 doet hij zijn bekende valproeven en komt hij tot 
de volgende drie wetten [modern geformuleerd]: 
de vacuümwet : bij vrije val (bij val In vacuüm) hebben alle lichamen . dezelfde 

· valsnelheid 
de wet van de eenparige versnèlling: St = 1/2.g.t2, 

waarbij St= de afstand en t = een bepaalde tijd (een bepaald tijdstip) is vanaf het 
begin van de val, 

de paraboolwet : bij een worp volgen de lichamen een parabool In die zin, dat de 
eenparige niet versnelde horizontale beweging ten gevolge van de worp onafhan
kelijk Is van de eenparig versnelde verticale beweging. 

Men ziet aan de formulering, dat bij deze formuleringen geen aandacht meer wordt 
besteed aan het medium en dat dit een tegenstelling vormt met de eerdere formule
ring in "Over de beweging" van 1593. Is Galilé1·s aandacht voor storende factoren en 
voor de natuur, die niet gefopt kan worden, verdwenen? Dat Is enerzijds niet het 
geval. Anderzijds heeft hij ingezien, dat Idealisering onvermijdelijk Is. Omdat Galileï als 
eerste dit dilemma onderkend heeft, noemen we dit "het Galileïprobleem". Het Is In 
een zekere zin een probleem, dat Inherent Is aan de gehele klassieke mechanica en 
ook aan de moderne mechanica en elektronentheorie. Daarom is het in een bredere 
context te bezien. 
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Kader 1.29: 
Welke grenzen ondervindt de werking wn mechanische Instrumenten In de ptaktijk? 

Gallleï houdt in zijn werken telkens rekening met deze grenzen. Om diens inzicht in die grenzen 
te vatten bedenke men het volgende. Bij een hefboom Is de wrijving bij een extreem spits 
rustpunt zo gering, dat ze praktisch te verwaarlozen Is. Katrollen werken volgens dezelfde 
hefboomwet, maar hun wrijving Is doorgaans groter vanwege het touw rond hun wielen. Dat geldt 
al voor een enkelvoudig katrol. Bij een tweevoudig katrol Is de wrijving groter dan bij een 
enkelvoudig katrol. Bij een veelvoudig katrol kan de wrijving zodanig toenemen, dat de geïnves
teerde kracht geheel opgeëist kan worden door de veelvoudige wrijving. De nevenstaande prent 
stamt uit een 'machineboek' van 1620. 

Galileï had nooit zo'n tekening gepresenteerd; al In zijn eerste geschriften blijkt zijn afkeer van 
hen, die willen doen geloven, dat de hefboomwet en andere mechanicawetten onbeperkte 
voordelen bieden. Ondanks zijn Idealiseringen en ondanks zijn voorliefde voor de wiskunde blijft 
hij geconcentreerd op beperkingen, die In praktijksituaties een grote rol spelen ~I) die door 
idealisaties geëlimineerd kunnen-zijn. Terecht meent hij [ofschoon andere uitgangspunten voor de 
huidige technologie ook gerechtvaardigd zijn, zoals de tekst verduidelijkt In hoofdstuk 111, dat de 
praktijk die beperkingen pas goed duidelijk maakt. Toch kent hij al een uitzondering: met zuiver 
wiskundige mechanica kan worden berekend, dat zwaarder materiaal de constructie verzwakt 
(ofschoon het van nature sterker is), als een limiet Is overschreden: 

Men kan ... geometrisch bewijzen, dat er een grens bestaat voor alle machines en kunstpro
dukten en ook voor natuurlijke produkten: noch de kunst noch de natuur kan die grensover
schrijden. 

Voor een beperking in de natuur noemt Galileï een leuk voorbeeld: een vlieg kan op het plafond 
uitrusten. Bij de toename van zijn dimensies zou de vlieg op een gegeven moment naar beneden 
vallen. 

[Sommige filosofen menen, dat het verduidelijken van limieten voor de ontwerpen en construc
ties het voornaamste doel is van het Idealiseren. Over die mening kan geen definitief oordeel 
gevormd worden. Daarvoor moet de gehele technologie te overzien zijn. Toch Is mijn Indruk, dat 
die mening beperkt is. De tekst verduidelijkt Immers, dat Idealiseren het gebruik van wiskunde in 
de techniek mogelijk maakt. Welnu, berekeningen verduidelijken niet alleen beperkingen. Ze 
geven ons ook een Inzicht in de werking van krachten. Maar helemaal ongelijk hebben die 
filosofen niet: als je er goed op let, verduidelijken mechanische berekeningen naast de krachten 
ook de limieten, die In geen enkel ontwerp of constructie overschreden kunnen worden. Ook de 
hefboomwet laat een uiterste grens zien: met een hefboom wordt er in de praktijk altijd minder 
hefkracht bereikt, dan de wet ons vertelt; de wrijving betekent In de praktijk Immers altijd een 
krachtverlies. Ook vele andere fysische wetten hebben die betekenis voor de techniek.) 
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Het genoemde probleem kan op vier manieren IJ~naderd worden. Je moet niet 
vragen, welke de goede Is. Ze zijn alle vier goed, want elke manl~r Is door genieën 
rnet succes toegepast. Ze zijn goed, afhankelijk v~n de situaties. Leert men ze 
kennen, dan zal men ze ook leren toepast?en, of~choon vergissing~n niet helemaal 
uitgesloten ?ijl1, want we zullen ook voorbeelden zien van grote geesten die zich op 
een situatie verkeken hebben. Technologie is nu eenmaal een terrein van specialisten, 
die leren van dwalingen; maar nieuwe c:twalingen zijn niet voorgoed te elimineren, 
omdat geen nieuwe situatie gelijk is aan een oud~. Van de vier manil;:tren noem ik als 
eerste die van Galileï, omdat die d~ oudste Is: 
~ Uitgaande van de idealisering, waarop een fy~lsc.he wet beryst, moet de technicus 

met zijnknowhow c:te afstand tussen die ldeqllserlng en lijn ontw~;trppraktijk over
tlruggen volgens Galilei, 

- Vqor ···de overbrugging tussen geïdealiseerde realiteit (waarop de wiskundige 
formules berusten) en de empirische en experimentele praktijk i$ een theoretisch 
model te ontwikkelen; dit model moet inzicht geven in de oorzaken van de val· 
en worpbewegingen volgens Descartes, 

- Als formules gehouden worden voor symbolische korte w~ergaven van waarnemin
gen, dan denkt men bij die formules niet aan een geYdealiseerde realiteit en dan 
valt er ook niets te overbruggen, zo luidt de Brits Empiristische manier, die Boyle 
in zijn praktijk nagenoeg getrouw volgt, 

~ Bij een hindertijk hiaat tussen wiskundig geformuleerde wenen en praktijk zijn nog 
ontbrekende wetten, die het hiaat elimineren, te formyleren en te toetsen, zo 
meent Newton. 

5 1 Het Galileïprobleem: de combinatie van 
mathE;lmatisering, experimentele toets en techniek 

1.1 uTwee nieuwe wetenschappen"? 
Het GalileïprobJeem Is niet een probleem, waarmee alleen Galileï gesukkeld hQeft. Het 
is inherent aan d~ mathematiek gebruikende natiJurwetenscnap. Zonder ervoor een 
uitweg te vinden hebben de Oude Grieken dit onderkend. Oe klassieke en moderne 
natuurwetenschap kent wel oplossingen. Om een lillicht te krijgen in de wijle, 
waarop de vraag naar die oplossingen ontstaat volgen we delen van GaiiiQ"fs 
levensweg. 

Oe boven genoemde boeken "Over de beweging~ (15.®.) en "LQ meecaniche'1 

(1593) van Galileï zijn geschreven, als hij nog jong is én aan het begin staat van het 
ordenen van zijn inzichten. Hij Is namelijk in 15€)4 geb.oren te Pisa. :Zijn vader Is 
musicus en stuurt hem wegens geldgebrek naar de Jesuiaten voor een opleiding. Als 
hij in 1581 ontdekt, dat zijn zoon neigingen toont zelf Jesu~ te worden, laat hij hem 
inschrijven aan de unlversJteit van Pi8a orn rnedicij~ te ~-uderen. Feltelijl( ~kt 
GaiUeï nageno.eg alleen 'w~k~eges', waarQif "wb,~un$' breed op te vatten ls: 
daartoe behoren ook de harmonieleer en de astrOOQm~. Oankzij bevriende relaties 
wordl GaiUeï In ~.Ie vakken hoogleraar eerst In Plsa (1689) en tater In Padua (1592). In 
Padua doc~rt hij tevens aan de militaire academie, waatvan de studenten geïnte~
seerd zijn in vestingbouw en ballistiek. Zo komt Galileï tot ~n b.elangsteHing vooF de 
Tartaglla-school en· gaat hij er aak toe over de mechanica als universitaire dtscipline 
te introduceren. ()m de ballistiek verder te ontwikkelen Wefkt hij Intenslef aan ~n 
valproeven- z~.ls gezegd .. tussen 1604 en 1609. Precle.s weten w~ dat niet, want in 
1609 wijdt hij alle energie aan de st~rekunde, aangezien hij Qol-enthousia$.1: g:ew«· 
den is over zijn verrekijker · (want meer was zijn telescoop niQt) en over de astrono.mi· 
scl;1e ontdekkingen die hij ermee doet. ln datzelfde jaar ma$t. hij dle ontdekk~n 
bekend. in zijn boekje "6ood.schap van de sterren" en hij ondervindt fliel noemens· 
waardige problemen, ofschapn hij zich dan al nadrukkeliik op het copemïeaanse 
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standpunt stelt. Zijn waarnemingen vinden algemene bewondering en hij krijgt door 
de hertog van Toscana de baan aangeboden van "hofmathematlcus". De verielding 
kan hij niet weerstaan, ofschoon Toscana [In tegenstelling tot Venetië, waartoe Padua 
behoort heeft] tot de dirakte Invloedsfeer van de kerkelijke staat behoort. Telkens als 
hij In Rome wordt uitgenodigd voor een referaat dringt hij er bij de Paus op aan voor 
Copemicus te kiezen. Maar die heeft nog geen zin in een keuze, nog niet althans. 
Galileï dwingt een keuze af met zijn "Dialoog over de twee systemen voor het heelal" 
(1632), waarin hij Simplius de anti-copemicaanse argumenten in de mond legt. Nu Is 
er weliswaar een aristotellcus geweest, die zich "Simpliclus" heeft genoemd, maar de 
naam heeft toch ook dezelfde betekenis gehad, als zij voor ons nog heeft. Het effect 
Is wel bekend: hij wordt veroordeeld tot huisarrest. Dit Is de eerste aanleiding om zich 
weer met zijn oude vakgebieden, mechanica en ballistiek, bezig te gaan houden. Er Is 
nog een tweede: Bonaventura Cavallerl publiceert eveneens In 1632 een boek, waarin 
uitvoerig de valwetten uit de doeken worden gedaan met bij behorende experimen
ten. Cavalier! Is een leer11ng van Castelll en die Is wederom een leer1ing van Gallleï 
geweest. Deze stelt vrienden In zijn brieven op de hoogte van zijn woede. Daarvan 
onder de Indruk stuurt Cavalier! zijn boek aan Gallleï met een begeleidend schrijven, 
waarin hij erkent, dat hij zijn wijsheld aan Galileï en Castelll te danken heeft gehad. 
Tevredengesteld begint Galileï te werken aan zijn "Discussies [Oiscorstl over twee 
nieuwe wetenschappen"; waarin Cavalieri "de nieuwe Archimedes" genoemd wordt. 
Dus is Galileï tevreden gesteld. 

De titel van de Discorsi duldt op twee nieuwe wetenschappen. Dat wil zeggen, 
dat de Invloed van Aristoteles nog niet Is ultgewèrkt [zie 11, § 2.2-3] tegen het eind): 
Galileï onderscheidt nog tussen mechanica, val- en worptheorie en astronomie. De 
afbakening Is weliswaar niet meer zo scherp: ze berust voornamelijk op· drie soorten 
wiskundige vormen die gevonden worden; maar bij de bespreking worden nog 
steeds aristotelische woorden gebruikt. De definitieve opheffing van de principiële 
grenzen zal pas door Newton worden bereikt. Sindsdien worden Galile't"s valwetten 
zonder meer tot de mechanica gerekend, ofschoon Gallleï dat zelf nog niet doet. 

De Discorsl zijn meer dan veertig jaar na "Over de beweging" en "Le meccaniche" 
geschreven. Er zijn dan ook nogal grote verschillen. Vacuüm wordt eerst als een 
limietgeval gezien [dat doen we nu nog bij de gaswetten, waarbij gesproken wordt 
over een temperatuur van -273,15° C, ofschoon die temperatuur weliswaar benaderd 
maar nooit gerealiseerd Is; hieruit blijkt, hoe een Idealisering kan ontstaan: nadat een 
verband (zoals tussen volume en druk of tussen temperatuur en druk) gevonden Is, 
trekt men het In een wiskundig geformuleerde verband door en dan komt men 
formeel uit bij die temperatuur, die fysisch nog nooit Is bereikt; wel wordt ze als een 
uiterste gezien: als een limietgeval beschouwd; vacuüm wordt door Galileï in de 
context van de eerst genoemde valwet ook als limietgeval gezien: het is nooit te 
bereiken, maar In gedachte-experimenten kun je analyses maken van vallende voor
werpen, die In vacuüm verkeren; zo In gedachten experimenteren Is een veel 
gebruikte methode geworden in de natuurwetenschappen]. In de Dlscorsi verduide
lijkt hij later [zoals In kader 1.30), hoe die kracht berekend kan worden. Daaruit kan 
geconcludeerd worden, dat Gallleï op latere leeftijd het reële bestaan van vacuüm 
heeft aangenomen en niet meer uitsluitend beschouwd heeft als limietgevaL 

Bij de definitieve formulering van de valwetten In de Discorsi schenkt Gallleï aan
dacht aan de Idealisering: ze ziet af van alle storende factoren. Ze worden gevormd 
door een oneindige mogelijkheld aan variaties. De kanonskogel kan een onbeperkt 
aantal vormen aannemen en dan ook telkens verschillend op de luchtweerstand 
reageren. De luchtweerstand Is wederom afhankelijk van de vele mogelijke weersom
standigheden. Geen wetenschap kan zich richten op een oneindige en ongeordende 
hoeveelheid onderwerpen, zo betoogt Galileï. Dus vormen zij het terrein van de 
experimentator en de technische specialist. 

Galileï heeft gedeeltelijk gelijk: er blijven altijd wel onvoorziene storende factoren; 
sommige daarvan zullen ook niet object van een makro- of mikrotheorie worden, 
omdat ze in de materiaalkunde bijvoorbeeld van concrete fabricagemethoden 
afhankelijk zijn; en dat geldt natuur1ijk ook voor de ballistiek in het algemeen en voor 
Galite·,·s kanonnen In het bijzonder. Galileï houdt er echter geen rekening mee, dat de 
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Kader 1.30: 
Torricellrs buis 
Hoe Is de 'kracht' van een vacuüm te 
berekenen? 

De rechtse tekening verduidelijkt Gali
lers antwoord op die vraag: een gewicht 
G hangt aan zuiger Z van een omgekeer
de pomp. De vacuümkracht is dan ten 
minste de som van de gewichten G + Z, 
zolang de zuiger niet valt. Op hetzelfde 
beginsel berust Guericke's [onderaan 
afgebeelde] weegmethode: het vacuüm 
bevindt zich daarbij aan de onderkant 
van de zuiger. 

Terwijl vacuümtechnologie in de huidi-
ge technische ontwikkelingen huidige 
technologie een centrale plaats inneemt, 
is in de tijd van Galileï (t 1642) vacuüm 
nog een problematisch verschijnsel. Wel 
begon men het praktische belang ervan 
in te zien vanwege de kolenmijnen, waar 
geen water omhooggehaald werd door 
de pompen bij een bepaalde diepte. 
Discussies barstten pas goed los, toen 
Galliers leerling Torricelli zijn buis pre
senteerde: een met kwik gevulde glas
buis wordt daarbij omgekeerd en in een 
kwikbad gehouden; wat bevindt er zich 
[op de linkse afbeelding] in de top van , 
de buis boven het kwik? Descartes' vol
gelingen en die van Galileï gaven tegen
gestelde antwoorden. De tekst vertelt, 
hoe Guericke tot het antwoord komt. Wij 
mogen niet vergeten, dat er toen nog 
niets bekend was over de atmosfeer en 
ook nog niets over het functioneren van 
de ademhaling. Dat blijkt uit Guericke's , 
en Boyla's proeven met vogels, die in de ; 
vacuümstolp tot ieders verbazing stier
ven. Barometers en thermometers ont
braken ook nog. Lange tijd deed men 
luchtdruk- en temperatuurmeting met ; 
instrumenten, die op Torricelli's buis 
leken. De lezer geeft zelf het antwoord , 
op de vragen, waarom die methode vol
gens onze inzichten niet kan functioneren 
en waarom die verschijnselen afzonderlijk 
zijn te meten. 
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grenzen verschuiven. Sommige factoren kunnen onder een algemeen begrip 
gevangen worden. En dat doet Newton In zijn •princlpia•, waarvan het gehele tweede 
deel gewijd Is aan -weerstand• tegen bewegingen. 

Betekent Galilei"s Idealisering een terugkeer naar Plato? Dat Is niet het geval: 
fysische wetten zijn te onderwerpen aan een toets, waarvan de omstandigheden te 
ontlenen zijn aan het specifieke karakter van dè Idealisering., De toets ontneemt aan 
de Idealisering haar toevallige karakter. 

1.2 Experimentele fundering van ervaringskennis, 
die op exacte wijze tot uitdrukking gebracht is In wetten. 

Ronde zware ballen leggen bij de val- en worpexperimenten kleine afstanden af, 
opdat storende factoren geen merkbare invloed uitoefenen. Dat schrijft Galileï 
uitdrukkelijk voor. 

In Galilers werken ontmoeten we al alle soorten van experimenten, die nu nog 
onderschelden worden. Daarom Is het van nut er hier op in te gaan. Empirisch 
experimenteren lijkt een pleonasme [een dubbel-op-woord], maar in de praktijk van 
de exacte wetenschappen Is dat niet het geval; •empirisch• betekent: zonder theoreti
sche zekerheid of zelfs zonder een vermoeden observeert men het verschijnsel in 
uiteenlopende omstandigheden, die men experimenteel op kan roepen. Gilberts 
benadering van het magnetisme komt overeen met deze benadering en Galileï uit 
zich hierover met diep respekt. Baconiaans experimenteren berust op een vermoe
den met betrekking tot aan elkaar gekoppelde en van elkaar afhankelijke verschijnse
len. De naam berust op die van Francis Bacon, die in zijn •Novum Organum• (1620) 
regels geformuleerd heeft voor dat experimenteren [In de 19e eeuw zijn ze opnieuw 
geformuleerd door John Stuart MiJl; ze worden sindsdien gezien als de condities, 
waaraan relaties in de context van de ervaringsinzichten moeten voldoen); kort 
gezegd komen deze regels neer op het volgende: 

Is verschijnsel B afhankelijk van A, dan mag B nooit ontbreken, als A gegeven is; 
Is A gegeven, dan moet ook B gegeven zijn. 

Strikt logisch gezien betekenen deze twee regels hetzelfde. Toch Is het van nut 
allebei de formuleringen te handhaven om gemakkelijker In te zien, hoe experimenten 
een uitslag kunnen geven over de aanname van een empirische relatie. Een wat voor 
Galileï pijnlijk voorbeeld is: als eb-en-vloed-verschijnselen aan de maan toe te 
schrijven zijn, dan moet hun regelmaat corresponderen met de standen van de maan. 
Galileï dacht, dat die verschijnselen aan de asdraaiing van de aarde toe te schrijven 
moesten zijn (waarom is dat fout volgens de geformuleerde regels?). Hypothese 
toetsend experimenteren sluit aan op een succesvol baconiaans experimenteren; dat 
doet Galileï in de periode 1604-9, als hij al beschikt over formuleringen van zijn val
en worpwetten en deze kritisch toetst, omdat hij het vermoeden heeft, dat ze niet 
kloppen en nieuwe formuleringen wil bereiken. Schaalmodelexperimenten doet Galileï 
[zegt hij althans] door op schaal een klein zonnestelsel te laten functioneren om zo 
inzichten te verwerven in de wetten; Gallleï spreekt over deze experimenten, maar of 
hij ze ook echt heeft uitgevoerd, waag Ik te betwijfelen. Van de gedachte-experimen
ten is de eenvoudigste vorm het experiment, dat men alleen niet doet, omdat men de 
afloop toch al meent te kennen. Een meer gecompliceerde vorm is bijvoorbeeld 
Galliers genoemde voorstelling van het gedrag van vallende objecten in vacuüm in 
"Over de beweging". Dit experiment wordt niet gedaan en kan door Galileï niet 
gedaan worden, omdat hij het vacuüm nog niet kan scheppen. Oe experimentele 
toepassing van wetten ten slotte is geen experimentele toets in strikte zin van het 
woord; dat toepassen veronderstelt, dat de wet alle kritiek heeft doorstaan en 
voorlopig geaccepteerd wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het richten van een 
kanon: 

De kennis van één enkel feit verleent ons inzicht in andere verschijnselen zonder 
beroep te doen op waarnemingen. Dat Is het geval, als we ons door nadenken . 
de zekerheld verschaffen, dat de verste worp onder de hoek van 45° bereikt 
wordt. [Daaruit volgt dan], dat bij het afschieten met een hoek groter of kleiner 
dan 45° zich corresponderende afwijkingen voordoen zonder een enkele waarne
ming met experimenten. 
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Kader 1.31: Gali/ers analyse van het hijsblok 
Kan het hijsblok uitgaande van de hefboomwet geanalyseerd worden? 

B 

A-.,;~~...-::--~~::-:-··~~~ .... 

---~·~.:_..-;;::':...::::':.------~=~- -~:::::.::;~-:: 

Galileï heeft dat geprobeerd en hij Is daarbij zeer ver gekomen. Door zijn studie van Aristoteles' 
en Archimedes' werken heeft hij het belang van de hefboom- en evenwichtswet voor de 
mechanica ingezien. De Oude Grieken noteerden het evenwicht in de vorm van een analogie; die 
analogie wordt met twee dubbele punten geschreven: 

G1. 4 :: G2" L1 
G1 en ~zijn bijvoorbeeld het linker gewicht en de linker lengte AC van de hefboom op het linker 
plaatje [dat stamt uit Galilers boek "De discussie over twee nieuwe wetenschappen"). Waarom 
schrijven de Grieken de wet op als een analogie en niet als een vergelijking (met een is-gelijk-te
ken)? Omdat de Grieken erg precies wilden zijn: zoals appels niet bij peren mogen worden 
opgeteld, mogen lengten en gewichten niet vermenigvuldigd worden; tevens is die overtuiging 
gefundeerd door de in kaders 1.29 en 1.30 al besproken moeilijkheid: storende factoren zorgen 
ervoor, dat de hefboomwet nooit in de praktijk zo werkt, als de wiskundige formulering tot 
uitdrukking brengt. Galileï Is aan die wijze 'Griekse' les niet voorbijgegaan: hij heeft niet al te snel 
aan belangrijke factorén voorbij willen gaan bij het idealiseren. In een beperkte mate Is hem dat 
gelukt bij zijn analyse van het hijsblok. 

Om de wet toe te passen kiest hij lijn AB in onderstaande tekening [de lijn correspondeert met 
AB in de tekening rechts boven]; hij komt zo tot de vergelijking: 

k.AB/2 = E.BC 
zodat voor kracht k geldt: 

k = 2.E.BC/AB 
In dit geval Is Galileï bij zijn idealiserende abstractie een beetje misleid; hij laat krachten met een 
niet onbelangrijke werking buiten beschouwing: de trekkrachten (de bovenste pijlen in de 
tekening rechts onder] en de drukkrachten [de twee andere pijlen in de tekening] die een extra 
spanning tot gevolg hebben in punt A. 

A 

e .__ ____ _,c 
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1.3 Natuurwetenschappelijke wet, toets, technische toepassing 
Galileï komt tot een nieuwe taakomschrijving van de technicus, nu de mechanica en 
de val- en worptheorie onderdelen van de fysica geworden zijn. De fysicus concen
treert zich op de wiskundige formulering van de wetten; de experimentator probeert 

· omstandigheden te creëren, die het meest overeenkomen met de lcleallsatie, opdat 
de wet getoetst kan worden. Welke taak blijft er over voor de technicus? Hij concen
treert zich op datgene, waarvan de fysicus en de experimentator zo veel mogeliJk 
geabstraheerd hebben: het onuitroeibare medium. 

Val- en worpverschijnselen komen - zo zegt Gallleï - overeen met de bovenge
noemde drie valwetten, 

zodra toevallige en uiterlijke belemmeringen geëlimineerd zijn; van die belemme
ringen Is er één niet te elimineren: namelijk het medium. 

De eigenschappen van het medium kennen Is het specialisme van de technicus. HIJ 
moet er rekening mee houden, dat de concrete verschijnselen volledig kunnen 
afwijken, bijvoorbeeld van de paraboolwet: 

ze zijn zelfs zodanig onwaar, dat noch de horizontale beweging eenparig is noch 
de versnelling van de beweging In de genoemde mate tot stand komt en zelfs de 

· lijn van de worp niet die van de parabool Is. 
Wat moet de technicus dan . nog met die wetten? Aan de specifieke vorm van de 
Idealisering en aan de manier waarop de experimentele toets Is gedaan ontleent hij 
ldeeên voor zijn technische ontwerpen: 

De afwijking van de exacte parabool is niet te merken, als we bij een projectlel 
gebruik maken van hard metaal en een ronde vorm aanhouden of als we bij een 
pijl van licht materiaal kiezen voor een cilindrische vorm. 

Voor het overig moet hij maar zien, dat hij de bijzondere omstandigheden (veroor
zaakt door de bijzondere vorm van de kogel, de eigenschappen van het kanon, etc.) 
beheersen kan. 

1.4 Een beperking van Galileï's benadering 
Bij het observeren van de muziekinstrumenten van zijn vader heeft Galileï de slinger
wetten ontdekt: de wet van het lsochronlsme en de wet van de onafhankelijkheld van 
de slingertijd ten opzichte van het klepelgewicht (zie kader 1.6). Dat is frappant, want 
je zou verwachten, dat ze ontdekt waren bij het observeren van een echte slinger of 
(zoals een bewonderaar van Galileï verteld heeft:] door te kijken naar een zwaaiende 
lamp In de kathedraal van Plsa. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Daarmee heeft hij al een 
tamelijk algemeen toepassingsgebied voor die wetten ontdekt. In bijna al zijn werken 
gebruikt hij die wetten om andere verschijnselen te begrijpen: beweging van water in 
een heen en weer bewogen tobbe, eb en vtoed, etc. 

In 1637 wordt Gallleï door de Staten Generaal uitgenodigd en gestimuleerd een 
ontwerp voor een slingeruurwerk te ontwikkelen en te presenteren tegen een forse 
beloning, omdat een goede klok niet gemist kan worden voor de orlêntatie bij de 
scheepvaart. Gallleï schrijft, dat hij ertoe In staat Is, maar stuurt het ontwerp nooit op. 
Feltelijk wordt het eerste betrouwbare slingeruurwerk door Huygens In 1658 uitgevon
den. Hieruit blijkt, dat hij meer dan 40 jaar over de kennis van de slingerwetten 
beschikt, maar de technische toepassing mist, omdat hij in feite het verschijnsel toch 
nog niet voldoende onderzocht heeft. 

Dit leidt tot de les, dat tevredenheld met exact geformuleerde wetten misleidt, als 
te snel geconcludeerd wordt, dat alle overige factoren tot de 'storende' behoren en 
aan de competentie van de technicus over te laten zijn. Er zijn nog andere voorbeel
den, waaruit blijkt, dat Galile"l"s benadering tot overhaaste conclusies zou kunnen 
lelden [zie kader 1.31). 

§ 2 Een theoretisch model overbrugt 
fysische wet en technische toepassing 

Het vereenvoudigde atoommodelis een plastische voorstelling: In het mldden bevindt 
zich de kern, die is samengesteld uit kleine deeltjes. Eromheen bewegen zich 
elektronen In banen gelijk de planeten zich in banen bewegen rond de zon. Deze 
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Kader 1.32: de LeidscheFles 
Is elektriciteit te vergelijken met een stroom zoals die van een vloeistof? 

Dat is in beperkte mate juist. Hierop berust onze uitdrukking "elektrische stroom". Elektriciteit is 
vroeger inderdaad opgevat als een vloeiende stof [zonder gewicht]. Dat idee is te 'primitief' voor 
onze huidige technologie. Toch heeft het belangrijke uitvindingen en toepassingen gehad. 

Een belangrijke is Musschenbroeks "Leidsche Fles". Daarbij Is statische elektriciteit opgewekt 
met een electriceermachine als die van Guericke [zie onder]. De machine werkt zoals het wrijven 
van een vulpen tegen een wollen doek, waarbij ook statische elektriciteit ontstaat. Op de 
bovenstaande tekening wordt elektriciteit zo opgewekt en via een staaf geleid naar de fles in 
Musschenbroeks linker hand. Zo is de eerste condensator uitgevonden. 

Het 'primitieve' idee is nogmaals bevestigd door de hieronder afgebeelde zuil van Volta (t 
1827). Ze bestaat uit een serie platen en Is te vergelijken met serie geschakelde batterijen: de 
elektriciteit ontstaat dankzij de chemische inwerking op verschillende platen en daarbij kan 
elektriciteit weer gezien worden als een stroom. Volta's zuil betekent de uitvinding van de batterij. 

Voor de moderne schakelalgebra Is het primitieve idee voldoende. Zij veronderstelt alleen, dat 
schakelaars de functies hebben aan of uit te schakelen. Ook daarbij kan elektriciteit als een 
stroom worden opgevat. Schakelalgebra is dan ook toepasbaar zowel op schakelaars als op 
kranen van de waterleiding. 

Vruchtbare toepassingen van achterhaalde ideeën hebben wel eens geleid tot de conclusie, dat 
het beter Is uit te gaan van een 'foute' theorie dan geen theorie erop na te houden. Beter is de 
formulering: eens algemeen geaccepteerde theorieën behouden een beperkte geldigheid, ook al 
zijn later begrenzingen ontdekt; of ook al zeggen sommigen, dat die theorieën weerlegd zijn, toch 
konden er en kunnen er nog steeds ontwerpideeën aan ontleend worden. In die zin vormt de 
geschiedenis nog een tuin, waar voor (eenvoudige) apparaten vernuftige ideeën kunnen worden 
opgedaan. 
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voorstelling geeft zo ongeveer weer, wat Bohr rond 1920 gedacht en geweten heeft 
over het atoom. Dit noemen we een theoretisch model: met enige fantasie wordt er 
een voorstelling gemaakt van hetgeen bekend is over een wereld die we niet direkt 
kunnen waarnemen. Tegenwoordig spelen die modellen niet meer zo'n rol aan het 
front van de fysica: ze worden gemakkelijk opzij geschoven en door andere vervan
gen. Maar het onderwijs en In het algemeen de verbreiding onder een groter publiek 
eist, dat fundamentele Inzichten nu eenmaal omgezet worden In 'plastische' voorstel
lingen. 
De chemie- en fysicageschiedenis Is een bloeituin van die voorstellingen. De een lijkt 

nog belachelijker dan de andere. Zo heeft men gedacht, dat warmte en oxydatie toe 
te schrijven zouden zijn aan een bijzondere stof "ffogiston", die te vergelijken zou zijn 
met het Griekse element vuur. De Duitse arts Georg Ernst Stahl (t 1734) heeft dit 
idee uitgewerkt voor de scheikunde. Toch willen historici niet dat er gelachen wordt 
over dat Idee, want het heeft onder andere geleld tot de ontdekking van zuurstof, het 
gas dat verbranding mogelijk maakt. Men Is geneigd te lachen over het idee, dat 
elektrische stroom een echt stromende vloelstof zou zijn. Maar op dit idee berust de 
ontdekking van de eerste condensator: de Leldsche Fles door Peter van Musschen
broeck (t 1761), zoals kader 1.32 verduidelijkt. Sommige techniekhistorici zijn een 
beetje verlegen geweest met die gevallen en hebben de regel opgesteld: voor de 
technische ontwikkeling geldt, dat beter van een verkeerde theorie kan worden 
uitgegaan dan van geen theorie. Een betere formulering Is: een theoretische model
voorstelling heeft binnen bepaalde grenzen een toepasbaarheid; zolang die grenzen 
niet worden overschreden, kunnen nuttige Inzichten voor de techniek of de natuurwe-
tenschap bereikt worden. · 

Descartes (t 1650) heeft een theoretische modelvoorstelling gezocht voor 
Game·rs valwetten; hij neemt aan, dat er verschillende soorten deeltjes zijn: grote, 
kleinere en minimaal kleine. Door de Invloed van bepaalde bewegingen van die 
deeltjes worden waarneembare lichamen bij hun val naar het midden van de aarde 
gedrukt. Descartes heeft met die voorstelling ook de planetenbewegingen verklaard: 
met wervelwinden van deeltjes. Ook dat model, dat al In het voorafgaande is 
genoemd, heeft tot vruchtbare Ideeën aanleiding gegeven. Huygens (t 1695) en 
Leibnlz (t 1716) hebben Descartes enthousiast gevolgd; hierdoor zijn ze ertoe 
gekomen kritische analyses van botsingsverschijnselen te maken en ook belangrijke 
bijdragen te leveren tot de analyse van machines. 

Een geliefde beeldspraak van descarteslanen (volgelingen van Descartes) is het 
uurwerk: fysische verschijnselen zijn op te vatten als zo'n mechanisch werkend 
geheel van In elkaar grijpende vortlees (wervelwinden) bestaande uit deeltjes, die 
elkaar raken zonder een ruimte te laten voor het ontstaan van een vacuüm; zo 
hebben descartesianen de brug geslagen tussen [onder andere] Galile"l"s wetten en 
techniek. 

§ 3 Techniek reduceert de geldigheid van fysische wetten 

Zo'n hiaat tussen fysische wet en technische toepassing behoeft niet overbrugd te 
worden, als ervoor gezorgd wordt, dat zij niet ontstaat. Reduceer de betekenis 
bijvoorbeeld van de paraboolwet tot die gevallen, waarin ze getoetst Is. De technicus 
weet dan heel exact, waar de wet van toepassing is. Bij alle ontwerpen, die niet direkt 
op die situaties betrekking hebben, moet hij rekening houden met storende factoren. 

Op deze wijze heeft Boyle (t 1691) zijn wet gepresenteerd; de geldigheid van de 
wet (P*V = constant) wordt beperkt door de technische mogelijkheden, die ter 
beschikking hebben gestaan, toen de wet Is opgesteld. 

Met behulp van welke technieken heeft Boyle zijn wet gevonden? Hij heeft ze 
.leren kennen dankzij verhalen, die In Engeland In zijn tijd bekend zijn geworden over 
een Duitse burgemeester: Otto von Guerlcke. Wat heeft deze politicus in de fysica 
willen bereiken? 

3.1 Guerlcke wilde alles weten over 'niets'. 
Aan Guericke moet de eer toegekend worden, dat hij als eerste en als een van de 
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Figuren behorend bij kader 1.32 

Kader 1.33: 
Guericke vennaakt zijn stad met de Wonderlijke' vacuümverschijnselen. 

Twee tegen elkaar gehouden halve bollen vormen een ruimte; wordt deze leeggepompt tot een 
vacuOm, dan zijn de halve bollen niet van elkaar te trekken zelfs niet met twee span van leder 
acht paarden. Maar een kleine jongen kan dat wel door een kraan open te draaien en lucht naar 
binnen te laten stromen. Met deze 'show' vermaakt Guericke het volk van de stad bij hoog 
bezoek. 
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weinigen er in geslaagd Is een cruciaal experiment te doen. Een cruciaal experiment 
heeft tot doel te beslissen over twee met elkaar concurrerende hypotheses. Meestal 

· wordt nu nog steeds de Iatijnse term gebruikt voor zo'n experiment: experimenturn 
cruels ('krulsexperiment'). Het veronderstelt, dat de ene hypothese exact de ontken
ning van de andere impliceert en dat Is niet zo vaak het geval. Guericke ziet echter, 
dat ·GaiRei"s vacuümhypothese de preciese ontkenning Is van Descartes' plenisme. 
Slaagt hij erin een vacuüm te creëren, dan is Galilei"s aanname bevestigd. Aristoteles' 
en Descartes' aanname, dat het 'niets' of het vacuüm niet bestaan kan, is met 
hetzelfde experiment weerlegd. Er Is dan ook een positief antwoord gevonden op de 
eerste van de twee volgende vragen: 

(1) kan ruimte In de kosmos opgevat worden als leegte? 
(2) hoe beïnvloeden hemellichamen elkaar? 

Het verband tussen de vragen bestaat In het volgende: Is de ruimte van het heelal 
leeg, dan vraagt men zich af, hoe hemellichamen elkaar beïnvloeden. Omdat minder 

. moeite geïnvesteerd Is in de tweede vraag, kan ook het antwoord kort zijn. Guerlcke 
heeft een zwavelbol gemaakt en deze op een houder geplaatst, zodat de bol kan 
ronddraaien. Papiersnippers worden aangetrokken door de elektriciteit, die in de 
draaiende bol wordt opgewekt. De bol dient als een 'schaalmodel' om te laten zien, 
dat hemellichamen elkaar zouden beïnvloeden dankzij een elektriciteit, die ze door 
hun asdraaiing zouden opwekken. Guericke's zwavelbol wordt vaak geroemd, omdat 
het de eerste elektrlceermachine zou zijn. Er moet echter de nadruk op gelegd 
worden, dat Guericke zich met zijn schaalmodel vergist heeft: zon, maan, aarde en 
andere planeten beïnvloeden elkaar met de door Newton behandelde zwaartekracht 
en die invloed Is niet te verklaren met de leer van het elektromagnetisme. 

Guericke heeft echter het merendeel van zijn technische en wetenschappelijke 
werk gewijd aan de eerste vraag, ofschoon gezegd moet worden, dat wetenschap 
een hobby voor hem is geweest. Hij is van huis uit jurist: geboren in 1602 te Maag
denburg heeft hij eerst rechten gestudeerd in Leipzig en daarna vanaf 1623 natuurwe
tenschappen in Leiden. In 1631 keert hij terug naar zijn geboortestad en wordt er in 
1645 burgemeester. Die functie maakt het hem mogelijk veel te reizen; door de vele 

. contacten wordt hij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de natuurken
nis. Zo ontdekt hij het belang van de discussies, die door Descartes zijn opgeroepen, 
en besluit hij daarover met experimenten te beslissen. ·Zijn eerste experiment bestaat 
in het leeg laten pompen van een met water gevuld biervat. Hiertoe wijzigt hij Herons 
ontwerp van een vuurspuit Tussen de kleren van het hout stroomt lucht naar binnen, 
zodat geen luchtledige ruimte ontstaat. Niet ontmoedigd ontwerpt hij de eerste 
vacuümpomp, die te vergelijken Is met een 'omgekeerde fietspomp': door het trekken 
van een zuiger wordt lucht uit een ruimte gezogen en het terugstromen van de lucht 
wordt vermeden door de toegangsbuis met een kraan te sluiten; door dit vaak te 
herhalen moet inderdaad een luchtledige ruimte ontstaan. Het technisch moeilijkste 
probleem blijkt het dichten van een vat. Eerst gebruikt Guericke een vat, dat in water 
is ondergedompeld. Bij het leegpompen stroomt echter water naar binnen. Het vat 
wordt daarna vervangen door een bol: ervan uitgaande, dat lucht gelijkmatig op een 
ruimte drukt, wordt het gevaar van Imploderen verminderd bij een bolvorm. Toch 
implodeert de bol. Guerlcke's halstarrig volhouden getuigt van diens overtulging van 
Descartes' ongelijk. Hij laat twee sterke halve bollen vervaardigen, de zo genoemde 
•Maagdenburgse halve bollen·, en dan slaagt de proef. Hij vermaakt de burgerij van 
zijn stad door te laten zien, dat vele sterke paarden tezamen niet in staat zijn de 
halve bollen uit elkaar te trekken; een kind echter kan de halve bollen van elkaar laten 
vallen door met de kraan de luchttoevoer te openen [zie kader 1.33). 

Meer belangrijk dan het vermaak van het volk zijn Guericke's bijdragen tot de vo~-
gende inzichten of technie~en: 
- vacuüm maakt leven onmogelijk, - vacuüm verlaagt het kookpunt, 
- vacuüm geleidt geen geluid, - vacuüm geleidt geen warmte, 
- het wegen van luchtdruk, - de ontdekking van de atmosfeer, 
- bare-thermoscopen, - de ontdekking van het 'kleefvacuüm', 
- in vacuüm vindt de transmissie van licht plaats. 

Het is bizar, dat Guericke een mus heeft laten sterven in vacuüm en dat Boyle 
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Kader 1.34: 
Boyte•s verbetering van de vacuOmpomp 

' 
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Guerlcke's technische pompbeginsel ['omgekeerde fietspomp'] Is linksboven schematisch 
weergegeven. De fietspompen persen lucht erin, Guericke's pomp zuigt lucht eruit; de ventielfunc
tie wordt veruld door het open en dicht draaien van een kraan. Het is linksonder duidelijk te zien, 
dat Guericke's ontwerp veel Inspanning vergt van de assistenten. 

Boyle heeft tezamen met Hooke de eerste verbeteringen ontworpen. De zuiger wordt uit de 
pomp getrokken met een hulpstuk, dat als een krikas functioneert: een slinger beweegt een 
tandrad, dat de zuigerstang omhoogtrekt. Boyle en Hooke zijn ook op het idee gekomen van een 
dubbele zuigerpomp; daarvan gaat de ene zuiger omlaag en gelijktijdig gaat een andere omhoog; 
vla een T -buis zijn ze bevestigd aan het leeg te pompen vat. Boyle en Hooke werken als eersten 
met een glazen stolp, die leeggepompt wordt. Rechtsonder Is de stolp op de tekèning zichtbaar; 
zij maakt de pomp tot een geschikt wetenschappelijk Instrument. 
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tezamen met Hooke een dergelijke proef heeft herhaald om er In een publicatie 
melding van te maken. Dit voorbeeld Illustreert ook, hoe weinig er dan nog bekend Is 
over ademhaling. In de lijst heeft het "wegen van luchtdruk" dezelfde betekenis als het 
meten van de zuigkracht van vacuüm [zie kader 1.30). De in de lijst genoemde 
"bare-thermoscopen• zijn van modem standpunt uit gezien onbetrouwbare instrumen
ten. Ze berusten op de zo genoemde Torricellibuis. Evangelista Torricelli (t 1647) is 
een van Galile"1"s leerlingen, die in 1643 de opening van een omgekeerde kwikkolom 
in een kwikbassin houdt; aan de top van de omgekeerde kwikkolom ontstaat een 
ruimte. Zo roept hij de vraag op, wat zich in die ruimte bevindt. Op grond van zijn 
proeven Is Guericke's antwoord uiteraard: vacuüm. Nadat er ontdekt is, dat de 
kwikkolom variëert onder invloed van de warmte en de atmosfeer, wordt een 
soortgelijke buis ook gebruikt als 'hermometer- en "barometer-; maar het zal 
duidelijk zijn, dat hier nog geen sprake Is van een echte baro- of thermometer, omdat 
temperatuur en luchtdruk niet onafhankelijk van elkaar worden gemeten. 

Guericke Is aanvankelijk niet van plan geweest zijn inzichten en ontdekkingen op 
schrift te stellen. Later gaat hij daartoe toch over en publiceert in Amsterdam zijn 
"Nieuwe (zo genoemde) Maagdenburgse experimenten over de lege ruimte" (1672). 
Voor de natuurwetenschappers van die tijd staat er echter niets in, dat ze nog niet 
geweten hebben. Kasper Schott bespreekt namelijk al In 1657 Guericke's werkwijzen 
uitvoerig in zijn boek over de toepasslngsgerichte mechanica. Aan Boyle (t 1691) is 
dat niet ontgaan; deze trekt een assistent aan: Robert Hooke (t 1703); deze zal zich 
ontwikkelen tot een van de meest voortreffelijke experimentatoren van die tijd. Maar 
hij Is toch meer bekend geworden vanwege zijn ruzies met Newton. Tezamen met 
Hooke ontwikkelt Boyle een betere vacuümpomp [zie kader 1.34). En deze stelt hem 
in staat de experimenten te doen, die leiden tot de naar hem genoemde wet. 

3.2 Boyle en de van techniek afhankelijke ervaringskennis 
Enerzijds heeft de aan Guericke's prestaties ontleende vacuümtechniek Boyle in staat 
gesteld gegevens te registreren, die geleld hebben tot de formulering van zijn wet. 
Anderzijds Is Boyle zich bewust, dat hij niet kan experimenteren met een al te hoge 
of al te lage druk vanwege het gevaar van explosie of Implosie. Boyle wijst er 
nadrukkelijk op, dat zijn kennis zich niet uitstrekt tot die extreme situaties. Boyle's 
methodiek wordt verder uit de doeken gedaan In kader 1.35. Het Is van belang hier 
de aandacht te vestigen op het feit, dat Boyle voor zijn wet een beperkte geldigheld 
claimt. In de 19e eeuw is er inderdaad ontdekt, dat bij extreem lage en hoge 
temperaturen en drukken noch de wet van Boyle noch die van Gay-Lussac strikt 
toepasbaar zijn. 

Op grond daarvan kan men zeggen, dat Boyle ook niet strikt weerlegd is. Maar in 
de 19e eeuw is de voorzichtige presentatie van Boyle al lang vergeten. Hieruit blijkt, 
dat het reduceren van een wet tot de waargenomen gegevens op een praktische 
moeilijkheid stuit: naarmate de experimentele technieken gecompliceerder worden, is 
het moeilijker concreet de gegevens voor ogen te houden die geleid hebben tot de 
formulering en aanvaarding van een wet. 

§ 4 Newtons wetten over weerstand tegen val en worp 

Als vierde reactie is die van Newton genoemd. In deel een van de "Principia" 
presenteert Newton de algemene grondbeginselen van zijn theorie over de zwaarte
kracht. Galilei"s valwetten blijken uit die algemene beginselen afleidbaar. In deel twee 
behandelt Newton experimenteel gefundeerde wetten over de weerstand tegen de 
bewegingen, die in het eerste deel zijn behandeld. In feite laat Newton dan ook zien, 
dat - in tegenstelling tot Galliefs bewering - een wetenschappelijk inzicht in storende 
factoren [op zijn minst In sommige storende factoren) mogelijk is en gefundeerd kan 
worden. 

Het zal echter duidelijk zijn, dat Newtons benadering pas mogelijk wordt, als de 
valwetten In de bredere context van de klassieke mechanica van Newton behandeld 
kunnen worden. Maar dan hebben we het terrein van de strikte ervaringstechnieken 
verlaten, zoals we zullen zien In het volgende hoofdstuk. 
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Kader 1.35: Boyle's wet 
Hoe Is die gefundeerd ? 

De wet beweert het constant 
blijven van het product van druk 
(P) en volume M voor een gas 
(bv. lucht); het volume neemt In 
dezelfde mate toe, als de druk 
afneemt; en omgekeerd geldt, dat 
het volume afneemt in die mate, 
waarin de druk toeneemt. Boyla's 
proefondervindelijke fundering Is 
de eerste vrucht van de toen nog 
elementaire vacuümtechnleken; die 
fundering berust op twee opera
ties. 

(1 e operatie) In een U-buis 
wordt kwik gegoten en telkens na
gegoten, zodat In het linker ge
deelte van de afgesloten buis de 
druk toe- en het volume afneemt. 
Bij de toenmalige glasproduktie-

technieken leidt het opvoeren van druk snel tot een explosie; de U-buis staat dan ook in een kist 
om rondspattend kwik op te vangen. De hoeveelheld bijgegoten kwik wordt telkens vergeleken 
met de gekrompen ruimte In de linkse buishelft; de gevonden waarden leiden tot de tabel rechts 
boven. 

(2e operatie) Om druk te laten afnemen zijn vacuümtechnieken nodig. De U-buis wordt dan 
onder een stolp gezet; naarmate daarin het vacuüm toeneemt wordt de druk op de rechter helft 
van de U-buis minder en neemt het volume van de ruimte links In de U-buis toe. Boyle noteert 
waarden en komt zo tot de tabel rechts onder. Slechte glaskwaliteit leidt In dit geval tot implosie. 
Maar het gevolg van Implosie en explosie Is voor de praktijk Identiek. 

De tabellen geven het aan, dat Boyle geen zeer lage en geen zeer hoge druk heeft durven 
scheppen. Ook vanwege de glaskwaliteit meet hij niet de Invloed van warmte. In de 19e eeuw is 
er vastgesteld [wat Boyle expliciet niet heeft uitgesloten], dat de wet niet meer geldt bij extreem 
lage druk en temperatuur. Voor hem Is het kenmerkend geweest, dat hij geen algemene conclusie 
hèeft willen trekken: Boyle beweert geen geligheld voor technisch (nog) onbereikbare situaties. 
Dit Is een voorbeeld voor de in de tekst behandelde technische reductie van de geldigheid van 
fysische wetten. 

T ~BLt .OF Tnr. CoNDENS~ noN or n i E AIR 

8 c D !:.' 
00 2? ,~, 2? ){, AA . Thc numlx·r of equt~lapaces 

T~•u: or TH! R~REPACTION or THr. A•a 

Ot 3{, 30 Ya. 30 ~,. in thc 1hortcr leg thac con· A B c D 
02% 31'"'· 31% tained thc 1amc parcel of ~tir A. The number of equal spaces at thc 1 00" 29M 
04 y., nr.. 331! divencly cx:ceodcd. top of che tube, that contained thc sarne 1)! 10" 19" 06 ){, 35 ~. 35 parcel of air. 2 1.~!( 14!( 
07% 37 361){, B. The height of the mercurial 3 20): 9" 10){, 39 ){, 38)1 cylinder in the Jonger leg, that B. The hcight of the mçrcurinl cylinder, 4 22!( ~ 7" 12 )(, 41'j(, 41 ){, eomprcaed thc air into th01e thar togcther wi th thc spring of the 5 24), ~ 5" 15 )(, Îl 441j, 43% dimensions. included air counterbaJanccd the pre~- 6 24" 

.!1 4U 
17% ~ 47 )(, 46" sure of the atmospherc. 7 25'1 ~ •I' e ç. 
21 j(, 50){, 50 C. The height of the mercurial 8 26% "' 3" 25 y,, _, 54l{. 53'!(, eylindC".r, that counterbalanced 9 26" e 

3" 29'H• "' 581!(, 58" the pressure of the atmosphere. c. The preuure of the atmosphcrc. 
0 

"' 10 26!; "' 3" 32Y,, g 61 Ma 60% 12 27~ " 2l( 
H% 1l 64 x. 6)!{, 14 27" ~ 2" 371){, " 67 )(, 66li D. The aggrcgate of the two last D. The CQmp)ement of B to C, cxhibitinJ( 16 2710 ~ 2!ó " 41 "· < 70•)(, 70 columns, B and C, cx.hibiting the prcuure Justainccl by the inchu.kd 18 27}; 

.Q 
Tl( " 45 74 )(. 73% thc preesure tuatalned by thc air. 20 28" "' 1!1 48 1)i, 771}(, 77J; includcd air. 24 28)1 lU 53% 82 1H, 82 !{, E. Wh•t that prcasure should be accorc.Jing 28 28" 1" 38 }$. 87% 87U E. What that preuure ahould be lo thc hypothè:1i1. 32 28" IK 631){, 93 )(, 93" according to thc hypothesis, 

71 !{, 100 Mr. 9?!; thataupposca thc prcuures and 
78% 107% 107!{, expansions · to be in reciprocal 
88 ){, 117 !(, 116U proport ion. 

92 

E 
29M 
19" 
H jj 
9'){, 
7 jj, 
5% 
4% 

4" 
3'jî, 
3% 
2"~. 
2'14 
2" 
I'!(. 

''*' 1"' 

'"" 11{. 
O"Ma 



§ 5 Risico's biJ de fundering van ervarlngstechnlsche kennis 

We hebben gezien, hoe natuurwetenschappers als Galileï, Descartes, Boyle en 
Newton verschillend omgaan met ervaringstechnische kennis. De genoemde perso
nen dienen als voorbeeld om te Ulustreren, hoe verschillend de benaderingen bij het 
funderen kunnen zijn. Voor elke benadering valt wat te zeggen. Er zijn ook nadelen 
en beperkingen gebleken. Die beperkingen blijken altijd pas achteraf zeer duidelijk. 
Achteraf is iedereen verstandig. Hieruit blijkt, dat het beoefenen van exacte weten
schappen en het funderen van ervaringstechnische Inzichten met risico's gepaard 
gaat. We moeten ons hierover niet verbazen. We kunnen de risico's beperken door 
experimenten te herhalen en door - zoals Boyle heeft gedaan - de pretentles niet al te 
hoog op te schroeven. Maar geheel uitsluiten kunnen we de risico's niet; hierdoor 
blijven wetenschap en techniek spannende bezigheden, die veel intelligentie vereisen. 
Maar dat wisten we al. 
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deel II 

MAKROTECHNIEKEN 

EN HUN FUNDERING 

historische achtergronden 
van het gebruik van 

rnakrofysische 
modellen in de techniek 



Exacte wetenschap 
verwijdert zich In 
twee aspecten van 
technische kwes
ties: 

-idealisatle 
-abstactle. 

Gevolg opheffing 
antieke afbakening: 
klassieke spanning 

Hoofdstuk I 

Makrotechnische benaderingen 

§ 1 Vergeefs koninklijk protest tegen de onpraktische wiskunde 

Euklides was in Alexandrië al enkele jaren docent, toen op een keer koning Ptole
meus 11 binnenkwam om zijn college te volgen. De koning had veel horen vertellen 
over Euklides. Hij wilde diens colleges wel eens volgen. Na afloop van het college 
had de koning weinig begrepen van de Inhoud. "Waarom", zo vroeg hij ''wordt de 
collegestof niet wat concreter uitgelegd, zodat ik als koning en niet-wiskundige me er 
een plastisch beeld van kan vormen en kan overwegen, wat ik er in mijn praktijk mee 
kan doen?" Hatelijk antwoordde Euklides: "Sire, er bestaat geen bijzondere koninklijke 
weg naar de wiskundige waarheden!" Een koopman, die het college ook had 
gevolgd, was ook ontevreden. Hij had wel alles begrepen maar had echter de indruk 
gekregen, dat niets ervan bruikbaar was voor zijn handelspraktljk. Van deze koopman 
kreeg de koning bijval: "Sire, U hoeft geen weg te zoeken, want U kunt ook goed 
regeren zonder die wiskunde!" Daarop wendde Euklides zich tot zijn slaaf met de 
opdracht: "Geef die man wat. Hij Is alleen gekomen om hier wat geld te verdienen!" 
· Soortgelijke anekdotes vertelt men over Aristoteles en andere Griekse geleerden. 
Ze zijn misschien echt gebeurd, misschien ook niet. Dat Is onbelangrijk voor onze 
opzet. Wel van belang Is, dat die anekdotes voor de Oude Grieken een "wijze• les 
impliceren. De moraal van die verhalen Is: 

Omwille van de idealisatie en de abstractie laten wetenschappelijke analyses 
van de concrete gevallen - voorlopig althans - de bijzondere en ook de prakti
sche aspecten buiten beschouwing. 

De zin van deze eis Is al In 1-11, § 1 verduidelijkt: zoals de manier, waarop de timmer
lieden omgaan met hun afmetingen, geen invloed heeft op meetkundige bewijzen, zo 
ook heeft de berekeningspraktijk van de boekhouders geen beslissende betekenis 
voor algebraïsche bewijzen. In twee aspecten wijkt de exact wetenschappelijke analy
se af van wat gebruikelijk is in de techniek of in andere praktijken: 
A: 'Onzichtbare' krommingen van een plank zijn onbelangrijk voor timmer1ui. Ook 

de boekhouder. werkt wat 'slordig' en streeft geen exactheid na tot 'ver achter de 
komma'. Wat gangbaar Is In de praktijk, Is niet zonder meer bruikbaar in de 
context van de idealisaties van de exacte wetenschap: geïdealiseerde objecten 
hebben perfecties, die in de praktijk doorgaans ontbreken. 

8: Om algemeen geldende stellingen te garanderen berusten wiskundige bewijzen 
op abstracties. Deze representeren alleen eigenschappen met een algemeen 
karakter: niet-algemene aspecten, die alleen In bijzondere gevallen voorkomen, 
laat men In de abstractie buiten beschouwing. De technicus daarentegen houdt 
rekening met de bijzondere wensen van individuele opdrachtgevers. 

In deze twee punten wijkt de houding van een technicus af van die van een wiskundi
ge. Zijn dan die anekdotes met hun 'wijze' lessen niet achterhaald In de klassieke 
periode? De exacte wetenschap wordt Immers praktijkgericht dankzij de klassieke 
makrobenadering I 

Deze benadering wijzigt Inderdaad de grenzen tussen natuurkennis, wiskunde en 
techniek [voor die grenzen: zie kaders 1.9-a en 1.9-b van deel I]. Toch Is de 'wijsheid' 
van de lessen niet achterhaald door die wijzigingen. De wiskunde verandert immers 
niet haar karakter! Haar idealisaties en abstracties verdwijnen niet. De antieke 
grenzen waren getrokken om conflicten te vermijden. Deze konden ontstaan vanwege 
het verschil in opzet van de volgende drie aspecten van de maatschappelijke 
ontwikkeling: 
A: van de abstraherende wetenschap, 
8: van de abstraherende/idealiserende vrije kunst en ... 
C: van de op speciale en praktische doeleinden gerichte techniek. 
Dit spanningsveld verdwijnt niet na de wijziging van de grenzen. Het tegengestelde is 
het geval: wetenschap, 'kunde' en techniek worden sterker op elkaar betrokken. 
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Kader 11.1-a: Van astronomische beschrijving naar mechanisch rekenmodel! 

Mechanica is van oudsher een Ingenieursdiscipline voor wiskundige analyses van technische 
apparaten. Tot de 16e eeuw horen hemellichamen daar niet toe. De hemel is Immers geen 
machine. Dit verandert na Copernlcus' boek De revolutlonibus orblum c lestium [over omwente
lingen van de hemellichamen] van 1543. Het 'revolutie' in de titel betekent niet 'revolutie'. Toch 
bewerkt het boek een revolutie: het verandert de gevestigde orde van de kunsten en wetenschap
pen [zie kader 1.9-a]. Het bevat een indicatie voor de eenheid van de natuur zonder uitsluiting van 
de hemel. Deze was voordien In antieke Indelingen van de 'aardse' wetenschappen en kunsten 
uitgezonderd geweest. 

Vlak voor zijn dood in 1543 heeft Copernlcus de uitgave van zijn werk toevertrouwd aan de 
Duitser en Lutheriaanse theoloog Oseander. Als hij een gedrukt exemplaar In handen krijgt, stelt 
hij met woede vast, dat de opzet door Oseander Is veranderd: deze heeft er een wiskundig 
rekenmodel van gemaakt voor astronomische waarnemingen. Oseander heeft zo het werk van 
Copernlcus willen beschermen tegen de vermenging met de discussies tussen de katholieken en 
de protestanten. Sinds de start van Luthers reformatle In 1517 wedijveren die partijen met elkaar 
In trouw aan de bijbel. Wat onbijbels Is, wordt In zo'n situatie object van religieuze kwesties. Toch 
zouden ook wij zeggen: Copernlcus presenteert slechts een nieuw wiskundig model voor reeds 
bekende gegevens. Dit nieuwe model heeft echter twee Ingrijpende gevolgen: van de mechanica 
veranderen de onderwerpen en de benadering. · 

De Middeleeuwers hadden van hun Grieks wetenschappelijke ~ronnen begrepen, dat in de 
fysica en astronomie het wiskundegebruik tot problemen kon lelden. De fysicus/filosoof moest 
daarom oordelen over de informatie, die met wiskundige modellen was vergaard. De presentatle 
van Oseander beperkt dus Copernicus' claim: over diens model konden de fysici en theologen 
hun definitieve oordeel vormen. 

Copernicus' nieuwe interpretatle Is feitelijk een oude geweest. Hij heeft deze leren kennen, als 
hij In ± 1500 op kosten van zijn oom, de bisschop van Ermland (in het huidige Polen) In Italië 
medicijnen en kerkelijk recht studeert. Daar worden manuskrlpten van Pythagoras' leerlingen 
vertaald. Veel vergeten wiskunde wordt zo herontdekt. Ook het model van het heliocentrisme 
behoort ertoe. 

Hadden Middeleeuwers dit gekend, hoe hadden ze dan gereageerd? Ze hadden niet zonder 
discussie Ptolemeus' geocentrlsme geaccepteerd. De aristotelische Indeling in hemelse kosmolo
gie en aardse fysica had discussies opgeroepen. Men had het niet vanzelfsprekend gevonden, 
dat lichte elementen stijgen en zware omlaag vallen. Er bestond dan Immers geen 'omlaag' en 
'omhoog'! 

Copernlcus miskent al die moeilijkheden niet. Maar hij ziet toch ook de wiskundige charme van 
het heliocentrlsme: voor planetenbanen hoeft het geen beroep te doen op epicirkels [zie Kader 
1.10-b]. De schijnbeweging van de buitenplaneet Mars berust immers op het 'Inhalen' van Mars 
door de aarde, zoals de onderstaande figuren illustreren. Eerst zien we Mars voor ons uit, bij het 
naderen lijkt hij langzamer, bij het passeren lijkt hij terug te keren, bij het verwijderen lijkt hij zich 
weer vooruit te bewegen. Ptolemeus beschreef dit met een epicirkel. Heliocentrisch is die niet 
nodig [hetzelfde geldt voor binnenplaneten, wat de lezer zelf nagaat]. Het heliocentrisme leidt ook 
tot betere voorspellingen van de stand van de planeten [zie kader 11.1-b). Het uitgangspunt van 
Copernicus' revolutie is dan ook een veel beter rekenmodel: het zal konsekwentles hebben voor 
de fysica en mechanica. Maar het is niet meer dan dat: het rekenmodel roept meer vragen op, 
dan dat het zelf vermag op te lossen. 
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tussen verklarende 
wetenschap, exacte 
'kunde' en techniek. 

Behoud van antieke 
mechanische tech
niek 

Klassieke exactheld 
berust op aanname 
van één ware idea
liserende abstractie. 

Betekenis klassieke 
inzichten voor huidi
ge technologie 

Klassieke synthese 
tussen natuurkennis 
en techniek: 
mechanica, 
thermodynamica en 
elekt~omagnetisme 

Hoe is synthese 
tussen natuurkennis 
en technische ken
nis mogelijk? 

'Bruggen' voor 
omzeilen klassieke 
dilemma, d.I.: 
prioriteit aan exact
heid of aan harde 
feiten van techniek? 

Hierdoor neemt het spanningsveld eerder toe dan af. Dit geeft aanleiding tot het 
stellen van de volgende vragen: wat is het nieuwe van de klassieke periode? wat blijft 
behouden? wat In de klassieke periode is nog van belang voor ons? Bij de beant
woording van die vragen zijn drie zaken voor ogen te houden. Ze zijn In het vooraf
gaande al vermeld. 

Ten eerste heeft het voorafgaande verduidelijkt, hoe voortreffelijk de Grieken de 
exacte wetenschappen beoefend hebben. Daarom Is er hier aandacht geschonken 
aan het blijvende nut van hun inzichten voor de natuurkennis en voor de techniek. 
Archimedes' wetten lelden nu nog tot oplossingen van technische kwesties. Archlme
des zelf en diens tijdgenoten rekenen de wetten nog tot de 'kunden'. In de klassieke 
periode worden ze een onderdeel van de fysica. Op de techniek heeft dat geen 
ingrijpende Invloed gehad: de wetten worden nog steeds met succes toegepast. 

Ten tweede is er hier al gezegd, dat de 19e eeuw pas een oplossing brengt voor 
de grondslagenproblemen, die door de Griekse wiskundigen zijn ontdekt. Die 
oplossing komt in deel 111 aan de orde. Zij is nog steeds actueel: we zullen zien, dat 
die oplossing de basis vormt voor ons huidige gebruik van wiskunde en voor het 
huidige vormgeven aan onze natuur- en technische kennis. In tegenstelling daartoe 
gaan de classici - evenals hun collega's in de antieke periode - ervan uit, dat er 
slechts één 'ware' idealiserende abstractie bestaat. Die opvatting Is nu verlaten, zoals 
we zullen zien In deel 111. 

Ten derde vormt het klassieke tijdperk een 'tussenperiode': een periode tussen 
het antieke en het moderne gebruik van de wis- en de natuurkunde In de techniek. 
Naast Galileï en Boyle [waarover In I-IV gesproken Is] behoren Copernlcus, Kepler, 
Descartes, Huygens en In het bijzonder Newton tot de gangmakers van de klassieke 
periode [hier In de tekst en In de kaders zullen we bijdragen tot de klassieke fysica 
leren kennen]. 

Wat voor positieve resultaten van de antieken geldt, geldt eveneens voor die van 
de classici: ook hun vruchtbare benaderingen worden nu nog gebruikt in de 
industrie. Volgens professor Casimlr, die lang de Phillpsresearch heeft geleld, berust 
het merendeel van de huidige technologie nog op klassieke inzichten. Zij zijn aan de 
klassieke mechanica, de thermodynamica en het elektromagnetisme ontleend. Ze 
vormen het centrale onderwerp van dit deel. Wij zullen op de volgende kwesties 
ingaan: 

Wat Is kenmerkend voor het ontstaan van die drie makrotheorieën? 
Hoofdstuk 11 geeft een toelichting op het volgende antwoord: ze ontstaan door 
syntheses van natuurwetenschappelijke en technische Inzichten. 

Wat Is de speciale inhoud van die theorieën? 
Hoofdstuk 11 gaat in op deze vraag door de wetten en toepassingen van die theoriëen 
te bespreken. 
Deze synthese tussen exacte wetenschap en techniek roept de volgende vraag op: 

Hoe Is In de klassieke periode de hiaat tussen ldealisaties en toepassingen van 
die theorieën overbrugd In de concrete en technische praktijk? 
Hiervoor 'construeren' de classici vijf 'bruggen'. VIer ervan zijn vermeld in I-IV. Hun 
belangrijke functie bespreken we nu eerst In de volgende paragraaf. Via die 'bruggen' 
vinden de classici een uitweg voor een dUemma, dat kort als volgt kan worden 
geformuleerd: 

moet er bij het onderzoek prioritelt gegeven worden aan de wiskundige exact
held of aan de hárde feiten van de experimenten en van de technische kwes
ties? 

§ 2 Experimentele, theoretische en technische natuurwetenschap 
hoe is dat verschil historisch gegroeid? 

Het genoemde dilemma speelt al een rol bij de antieke grondslagenkwesties [zie 1-11]: 
bij de lncommensurabiliteit, 
bij het continuümprobleem en ... . 
bij de keuze uit verschillende axiomatische systemen. 
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Kader 11.1-b: Van astronomische beschrijving 
naar mechanisch rekenmodel (vervolg) 

Als de hiernaast afgebeelde Copernlcus In Erm
land van zijn studles terugkeert, werkt hij aan de 
konsekwentles van het heliocentrische model 
[zie kader 11.1-a). De aanname van de volgende 
drievoudige draaiing is het centrale Idee van zijn 
model: 

- de asdraaiing van de aarde, 
- de aardasbeweging rond de zon en 
- de conische draaiing van de aardas. 

De twee eerste bewegingen zijn hiernaast In 
één figuur afgebeeld. W staat voor een waa
rnemer. Hij beleeft links een zomer- en rechts 
een winterseizoen. Er onder staat de conische 
bweging afgebeeld: ze verklaart voor sterren de 
schijnbewegingen zoals bijvoorbeeld de schijn
rondgang van de dierenriem in het Noorden. 

Met het heliocentristische model slaagt Co
pernlcus erin beter de afstanden tussen aarde 
en planeten te berekenen. En dit leidt weer tot 
betere voorspellingen van de standen van de 
planeten. Is in de onderstaande tekening Immers 
AV een tangente van ·het aardcentrum naar de 
baanomtrek van de binnenplaneet Venus, dan 
geldt voor straal s van de baan van Venus, 
AZ = aarde/zon-afstand en 
VZ = Venus/zon-afstand: 

s = (sin a).AZ = vz 
Copernlcus' autoriteit wordt internationaal er
kend. Zo Is hij in 1514 In Rome om een nieuwe 
kalenderformule op te stellen. De oude formule 
van 365,5 dagen per jaar blijkt 11 minuten te 
lang en leidt na vertoop van eeuwen tot te grote 
afwijkingen. De astronomie heeft in die tijd - zo 
blijkt hier - een praktische opzet. 

Voor de uitwerking van het model heeft Co
pernicus weinig tijd na de terugkeer van zijn 
studies in Italië. Hij is dan de beheerder van het 
bisdom geworden. In 1517 is hij te laat met zijn 
publicatie. In dat jaar begint de reformatie van 
Luther. Deze en zijn volgelingen oefenen al een 
scherpe kritiek uit op Copernicus' uitgangspunt, 
ofschoon nog niets daarover Is gepubliceerd. 

Tegen het eind van zijn leven geeft Coper
nlcus toch toe aan de wens van zijn bewonde
raars. Hij wil verhinderen, dat een groot publiek 
kennis neemt van zijn conclusies. Hij kiest daar
om voor een streng mathematische presentatie. 
Hetzelfde doel dient op de frontpagina een zin, 
die Impliciet een scherpe schelding postuleert 
tussen wetenschap en geloof: 

wie niet ingewijd Is in de wlskunde,gaat hier 
niet binnen. 

Zoals later bij Boyle berust ook het wiskundige 
model van Copernicus op een Interpretatie en 
op een gok. Boyle is alleen voorzichtiger en 
minder overtuigd van de 'mooie' wiskundige 
vormen in de realiteit. 
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Oorsprong klassie
ke dilemma 

empirisch/experi
mentele natuurken-
nis & 
mathematisch/theo
retische & 
technologische 
natuurkennis 

Vijf houdingen t.a.v. 
exacte formulerin
gen yan wetten in 
natuurkennis 

1. Empirisme: 
uitzonderingen 
verdisconteren 

2a. Rationalisme8
: 

eenheid bereiken 

Afmetingen worden 'afgerond' In de praktijk en kunnen dan met dezelfde maten 
worden gemeten. In hun ge'läeallseerde en abstracte vorm worden die afmetingen 
grootheden, die soms lncommensurabel zijn. Ze hebben dan andere eigenschappen, 
die ze In de praktijk missen zoals de oneindige deelbaarheid. In de technische wereld 
van. de timmerlui, van de metselaars en van andere handwerkers staat men boven
dien niet voor de moeilijke keuze uit verschillende soorten meetkunden. De hand
werklieden kennen ze niet en hebben ze nooit gekend. Het 'praktische' wiskundege
bruik heeft eerst In de 'kunsten' en later In de wetenschappen elke herinnering aan dit 
griekse grondslagenprobleem uitgewist. 

Hieraan schenken de classici van de 17e en 18e eeuw dan ook geen aandacht. 
Het gevolg Is, dat hun toepassing van wiskunde tot een dilemma leidt: met abstrac
tles en ldealisaties wordt de exactheid 'betaald'; die abstracties en idealisaties 
Impliceren echter een verfles aan concentratie op praktisch toepasbare natuurkennis. 
Oplossingen voor technische vraagstukken zijn aan de gemsthematiseerde natuur
kennis alleen met veel Inspanning te ontlenen. Hierdoor ontstaat het dilemma, 
waaraan prioriteit te geven is. Dit ldassieke spanningsveld tussen exactheid en 
praktijk bestaat nu nog. Onze huidige universiteiten onderscheiden nog steeds drie 
terreinen van kennisverwerving: 
1: experimentele natuurkennis [experimentele fysica, chemie, etc.) 
2: mathematisch/theoretische natuurkennis [theoretische fysica, chemie, etc.] 
3: technische natuurkennis [fysische technologie, chemische technologie, etc.]. 
Dit onderscheld Is noodzakelijk sinds de publicatie van Newtons Principia in 1687. 
Hierin wordt primair niet-experimentele en mathematisch fysische kennis beoogd 
[afgezien van de In kader 11.8 besproken experimentele fundering]. De mathematisch . 
deducerende fysica gaat nadien haar eigen weg. Zij bekommert zich niet, althans niet 
primair, om kwesties van empirislche funderingen of technische toepassingen. Die 
worden overgelaten aan de empirici en de technici: aan de specialisten op de 
gebieden, die hier boven als eerste en als derde genoemd zijn. 

Al lang vààr 1687, In de tijd van Bacon [t 1626] en Galileï [t 1642], wordt het 
duidelijk, dat een dilemma moet ontstaan: aan het begin van de ldassleke periode 
zien experimentatoren als Boyle In, dat niet alle concrete gevallen preeles 'gehoorza
men' aan de wiskundig exact geformuleerde wetten. Uitwegen voor dit probleem 
vormen de hier in I.D vermelde vier overbruggingen. Zoals hier zal blijken, Impliceren 
ze voor de techniek vijf verschillende manleren van omgaan met wiskundige vergelij
kingen: 
1 : Empiristisch Ingestelde technici menen, dat de realiteit niet adequaat weergege

ven kan worden met formules. Weliswaar verzetten ze zich niet radicaal tegen het 
gebruik van vergelijkingen. Maar zij eisen met betrekking tot de waargenomen 
uitzonderingen, dat deze niet uit het oog verforen worden bij het formuleren van 
de vergelijkingen [zoals die van Boyla's gaswet: P*V = constant): die uitzonde
ringen moeten vermeld worden. Dezelfde eis stellen ze met betrekking tot 
situaties, die niet bekeken zijn of die nog niet bekeken konden worden, omdat de 
experimentele technieken niet ver genoeg ontwikkeld zijn. Door deze tweede els 
groeit het belang van het feit, dat Boyle de druk In de U-buis niet heeft opge
voerd vanwege de nog slechte kwaliteit van het glas In zijn tijd. Om dezelfde 
reden heeft hij die buis niet verwarmd. 
[Met hun houding willen de empiristen het volgende bereiken: de vermelding van 
uitzonderingen en niet-waargenomen situaties beperkt de nadelige Invloed van 
de abstractles en ldealisatles, die ten grondslag liggen aan de wiskundige 
formules van de empirische wetten. De betekenis van wiskundig geformuleerde 
wetten wordt gereduceerd tot wat empirisch Is waargenomen. 
De empiristen zoals Boyle hebben gelijk gekregen met hun scepsis. In de 19e 
eeuw worden de beperkingen van Boyla's wet duidelijk: de gaswet blijkt niet 
geldig, als men technisch In staat Is een extreme druk enjof temperatuur te 
bereiken. Het grootse van Boyle Is, dat hij zelf die beperkingen voor mogelijk 
heeft gehouden]. 

2a: Rationalistische technici volgen Descartes: ze zijn optimistischer en geloven, dat 
wiskundige bewijzen wel leiden tot betrouwbare inzichten in de natuur. 
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Kader 11.2: 'Geheiligde' denkpatronen, moellijkheden en redmlddelen In de mechanica. 

Lang vàOr Copernlcus Is door Ptolemeus [t ± 160] al nagedacht over het heliocentrlsme. Die 
bespreekt de argumenten tegen dit model, die gemakkelijk te weerleggen zijn bij de aanname van 
een atmosfeer of zwaartekracht: vogels die de aarddraaiing bijhouden en stenen die recht omlaag 
vallen. Maar hij schenkt toch meer waarde aan het parallaxargument Een parallax is de helft van 
de hoek, die ontstaat door raaklijnen te trekken vanuit een ster S naar de aardbaan [zie 
onderstaande linkse figuur]. Die hoek blijkt niet waarneembaar In de tijd van Copernicus [t 
1543], In die van Brahe [t 1601], In die van Kapier [t 1631], in die van Galileï [t 1642] en ook 
nog steeds niet In die van Newton [t 1727]. Copernlcus"redmlddel' Is: de sterren staan te ver 
weg. Dit blijkt achteraf juist te zijn. Parallaxen zijn In 1838 met betere teleskopen .vastgesteld. Zo 
krijgt Copernlcus gelijk. Maar In zijn tijd vormt de parallax nog een emstig obstakel voor de 
aanvaarding van het nieuwe model [naast andere kwesties, die onbeantwoord blijven: zoals die 
van de zwaartekracht]. 

Tycho Brahe wijst het hellocentrlsme af vanwege de ontbrekende parallax. Hij bedenkt een 
model, dat het midden houdt tussen die van Copernicus en Ptolemeus: met uitzondering van de 
aarde draalen de planeten om de zon in dit model. Met de posltiebepalingen, die hij gedurende 
zijn leven verzamelt, draagt Brahe veel bij tot de astronomie. Dankzij die gegevens kan Kepler zijn 
wetten formuleren. Ook vestigt Brahe de aandacht op twee nuttig gebleken aspekten: 
A: Hij ontdekt de verandering van astronomische verschijnselen: In 1572 ziet hij een stella nova. 

Er verschijnt dan een ster, die later weer verdwijnt. Bij de eerste ontdekking in 1572 denkt 
men aan de terugkeer van de nieuwe ster van Bethlehem! Waarom roept dit verschijnsel zo'n 
verbazing op? Omdat volgens antiek astronomische modellen alles In onveranderlijke cirkels 
draalti Waarom zijn ondanks 5000 jaar observeren de afwijkingen zo laat ontdekt? Omdat 
Ingeburgerde modellen de observaties beïnvloeden. Pas bij twijfels aan modellen gaan we 
nieuwe dingen zien. Zo ook leidt de discussie over Ptolemeus en Copernicus tot . vele 
ontdekkingen en ontdekt Brahe het bestaan van de kometen. Een model of een stelsel vormt 
een denkpatroon. Worden andere modellen of stelsels uitgesloten, dan wordt het [sinds ± 
1970] 'paradigma' genoemd: een model, waarvan niet wordt afgeweken. We kunnen dus 
zeggen, dat Brahe's ontdekkingen het antieke basismodel hebben aangetast. 

B: Het tweede aspekt berust op het eerste: hoe ontdek je regelmaat In veranderlijke verschijnse
len? Hoe kom je tot wiskundige formuleringen van wetten? Door deze vraag te stellen schept 
Tycho Brahe een overeenkomst In de problemen van de astronomie en de mechanica! Om 
die problemen voor hem op te lossen zoekt Brahe een wiskundig begaafde assistent. Hiervoor 
neemt hij in 1600 Kepler in dienst. Deze Is dan al een bekende pythagorist. Pythagoristen 
hebben een voorliefde voor 'mooie' getalsverhoudlngen. · Pythagoras Is er bijvoorbeeld vanuit 
gegaan, dat de hoogten van tonen exact overeenkomen met verhoudingen tussen lengten van 
snaren. In zijn astronomische analyses heeft Kepler ook zo'n analogie ontdekt: tussen de 
aantrekkingskracht van de zon en de opticawet van de afnemende lichtintensiteit [deze Is door 
Kepler herontdekt en was al bekend aan Da Vlncl; zie kader 1.21). De zon Is zowel de 
lichtbron als ook de bron van de aantrekkingskracht op de planeten. Op grond daarvan 
neemt Kepler aan, dat zonnelicht en aantrekkingskracht van de zon aart een en dezelfde 
'mooie' verhouding gehoorzamen. Zonder gravitatietheorie stelt hij al vast, dat de invloed 
afneemt met het kwadraat van de afstand. Vanwege de analogie tussen belde wetten is hier 
onder nogmaals de wet van de afnemende lichtsterkte ge"allustreerd. 
Brahe's gegevens gebruikend ontdekt Kepler nog meer mechanische wetten van de hemelli
chamen. Ook keert hij weer terug tot het heliocentrische model [zie kader 11.3]. 

De tegenstanders van het hellocentrisme gaan In op het idee van een 'hemelse' mechanica. Hun 
prenten moeten 'bewijzen', dat het zonnestelsel moeilijker te bewegen Is vanuit het midden 
(vanuit de zon) dan vanuit de rand [zie de frontpagina van dit hoofdstuk]. Waarom zou God het 
zich zo moeilijk gemaakt hebben? Hoe spottend deze vraag ook Is bedoeld, toch Impliceert ze al 
twijfel aan de antieke scheiding tussen mechanica, fysica en astronomie: de bewegingen worden 
reeds als arbeid opgevat! 

A 

I 

\ s 

A2 
De moeilijk waarneembare parallax De wet van de afname van de lichtintensiteit 
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met wiskundige 
afleidingen. 

2b. Rationallsmeb: 
achtertiggende 
oorzaken zoeken 
voor exact beschre
ven verschijnselen. 

3. Galileïmethode: 
exacte betekenis 
met standaard
exemplaren vastleg
gen. 

4. Newtonmethode: 
[ = Rationalisme8

] in 
synthese blijkt de 
waarheid van na
tuurkennis en tech
nische inzichten. 

5. Technologische 
benadering: 
verdisconteren van 
factoren, die niet in 
exacte wetten tot 
uitdrukking komen. 

De benaderingen 
zijn moellijk verenig
baar en vullen el
kaar toch aan. 

- Voor de toepassing van de axiomatisch deductieve methode zet Descartes zich 
in. HIJ verwacht ermee de eenheld In een discipline te kunnen scheppen: 
uitgaande van de basisvergelijkingen (axioma's) zijn alle overige Inzichten van die 
discipline af te lelden, te deduceren. Descartes lanceert echter alleen het Idee. In 
zijn Prlnclpla slaagt Newton als eerste erin die verwachting waar te maken. 
[In deze 'rationalistische' houding (2a) stemmen Descartes en Newton overeen. 
We zullen dan ook (2a) niet meer onderschelden van (4). Wat voor (2a) geldt, 
geldt niet voor het nu volgende aspect (2b) van de rationalistische houding.] 

2b: Rationalistische technici kunnen Descartes ook in een ander punt volgen: Om 
oorzaken van verschijnselen op te sporen vormen ze 'conceptuele' modellen. 
Kader 1.28 Illustreert, hoe Descartes' model van niet waarneembare deeltjes 
gebruikt Is bij het zoeken naar oorzaken van het magnetisme. Kader 11.4 be
spreekt de fundering van het model. Empiristen staan natuurtijk sterk afwijzend 
tegenover de aanname van niet direct waarneembare golven, deeltjes of stoffen. 

3: Galileï Is geen empirist en Is ook geen rationalist; voor de formules van zijn val-, 
worp- en slingerwetten bedenkt hij experimentele situaties als prototypen; ze zijn 
'ideale' gevallen, waarbij de wetten op perfecte wijze gelden. Galile1·s benadering 
is noch empiristisch (concentratie op uitzonderingen ontbreekt) noch rationalis
tisch (Galileï staat sceptisch tegenover conceptuele modellen). 
- Bij het toetsen van de wetten schept de experimentator in het laboratorium een 
situatie, die het ideale geval zo dicht mogelijk benadert. 
- Bij deze benadering wordt het de taak van de technicus zich te concentreren 
op de storende factoren die bulten beschouwing zijn gelaten in het 'Ideale' geval. 
- De tegenstelling tussen geläeallseerd geval en concrete technische toepassing 
is niet absoluut; in een later stadium kunnen voor de storende factoren immers 
ook nog wetten gevonden worden. Dat brengt Newton naar voren In zijn 
Principia van 1687 en hiJ formuleert in dat boek Inderdaad zulke wetten. 

4: Ook bereikt Newton - zoals al gezegd - in de Principia, wat Descartes niet gelukt 
is: de toepassing van de axiomatisch deductieve methode op de mechanica. 
- Voor de mechanica staat Newton afwijzend tegenover conceptuele modellen 
van niet waarneembare deeltjes. Hij fundeert zijn weigering met slingerproeven, 
die duidelijk maken, dat een mechanische invloed van die deeltjes niet merkbaar 
is [zie kader 11.6]. Dat is een opvallend standpunt, want In de optica neemt hij 
wel deeltjes aan, zoals we zullen zien in hoofdstuk II.B; die optische deeltjes zijn 
onderworpen aan soortgelijke wetten als die van mechanische objecten (zon, 
planeten, bollen, etc.). 

5: Ondanks Newtons gerechtvaardigde kritiek op de Galileï-benadering Is het toch 
een gegeven, dat fysische en chemische wetten op ldealisaties berusten en dat 
er toch altijd nog 'storende' factoren bulten beschouwing blijven; daarmee 
rekening houden is een taak van de 'technicus', de 'toepasser' van de newtoni
aanse mechanica. 

Die vijf manieren van omgaan met wiskundige formules zijn alle vijf onmisbaar 
geweest of op zijn minst van nut gebleken. Het Is Immers nuttig, dat (tegen Descar
tes) empiristen erop gewezen hebben, dat nooit alle concrete gevallen bekeken zijn 
en dat de aanname van een vergelijking dus altijd een gok blijft vooral als die 
vergelijking in alle gevallen zou moeten gelden. De axiomatisch deductieve methode 
blijkt een onontbeertijk mlddel te zijn om eenheld te scheppen In een vakgebied. 
'Conceptuele' modellen (zoals Descartes die nastreeft) zijn op hun beurt weer nuttig 
om oorzaken op te sporen en om plastische voorstellingen te maken van verschijnse
len. Maar men moet niet dogmatisch vasthouden aan die modellen (wat een conces
sie aan de empirist betekent). Het Is ook nuttig gebleken (zoals Galileï wil) storende 
factoren bulten beschouwing te laten en een ge"läealiseerd geval te bedenken, dat als 
prototype de geldigheid van een wet verduidelijkt. Dit wil niet zeggen, dat storende 
factoren principiêel ontoegankelijk zijn; ook daarvoor kunnen we vergelijkingen 
vinden (wat Newton verduidelijkt). Maar, omdat die vergelijkingen ook weer met 
idealisaties gepaard gaan, kan Newtons benadering niet alle 'storende' factoren 
verdisconteren; daarmee moet de technicus rekening houden. De voorwaarde om de 
vijf benaderingen te reduceren tot drie Is: dat we 'tolerant' te werk gaan. De drie, die 
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Kader 11.3: Kepiers heuristiek 

Brahe acht zichzelf niet In staat om wiskundige wetten In zijn gegevens te vinden . . Dit wordt de 
taak van Kapier [zie kader 11.2). Hij moet beginnen met de Marsbaan. Dit werk leidt tot het vinden 
van de perkenwet en de ellipswet De 3e wet [hier onder achter C] heeft Kapier later gevonden: 
A: Volgens de ellipswet hebben planetenbanen als die van Mars een ellipsvorm en staat de zon 

In één van de brandpunten. Een ellips kan getekend worden met twee spijkers In de 
brandpunten, een touw en een potlood [de lijnen AC en BC van de tekening zijn van de 
ellips de 'voerstralen'). . 

B: Volgens de perkenwet bestrijkt een voerstraal van een planeet In gelijke tijden de perken 
aZb, cZd en eZf, waarvan de oppervlakken gelijk zijn. 

C: Voor omloopstijd T van een planeet en de helft van de grote as a van de ellips, [DE In de 
tekening] geldt: 

3 t2ta = constant. 

De perkenwet Is de eerste, die Kapier ontdekt In Brahe's gegevens. Dit Is begrijpelijk vanwege. de 
overeenkomst met Ptolemeus' techniek van het vereffenlngspunt. Dit punt Is niet het punt waar 
volgens Kepler de zon staat [ga dit na In kader 1.10-b en de tekening hiernaast]. De overgang van 
verèffenlngspunt naar perkenwet vereist een wiskundig bewijs. Kapier vindt het met enige moeite. 
Erna stelt hij vast, dat de positiebepalingen van Mars niet overeenkomen met die van een cirkel. 
Hij probeert dan de ovaalvorm, die uit twee halve manen bestaat. Hij kan een ovaal echter niet 
tekenen. Hij lost dit op door uit te gaan van een cirkel om erna via een ellips te komen tot de 
juiste ovaal. Hij weet, dat een ellips de volgende eigenschap heeft: is e de excentriciteit van een 
ellips [ZB In de tekening), dan Is de breedte van het maantje, waarin de ellips afwijkt van een 
cirkel, In het meest brede punt gelijk aan 1/2.e2. Kepler kan echter ondanks vele pogingen geen 
overenstemmlng creêren tussen de gegevens over Mars en een ovaal. Hij geeft zijn perkenwet 
dan maar weer op. Ook dit leidt niet tot het gewenste resultaat. Ten einde raad bere~ent hij, hoe
veel de Marsbaan afwijkt van een cirkel baan. Dan stuit hij weer op de waarde 1 /2.c . Uiteindelijk 
stelt hij moe maar voldaan vast, dat de vorm een ellips moet zijn. Dit zijn enkele fragmenten van 
Kepiers heuristiek: het zoeken naar de ellipswet Men bedenke, dat hier een belangrijk aspekt Is 
weggelaten: Kapier heeft een methodiek moeten bedenken om zich te verplaatsen van de aarde 
naar Mars: de gegevens van Brahe berusten Immers op waarnemingen vanuit de aarde en 
moeten omgezet worden In afstanden, die vanuit Mars waar te nemen zouden zijn. 

Kepiers uitvoerige informatie verduidelijkt, hoe exacte formuleringen voor wetten gevonden 
worden. Ze geeft ook een voorbeeld van het kwantificeren [zie 1-1,§ 4). Dankzij die Informatie 
worden de wetten gemakkelijk geaccepteerd In Groot-Brittanlê. De Britten herkennen In Kepiers 
werk een streng empirische benadering. Zo Is het te verklaren, dat Newton goed op de hoogte Is 
van de wetten. In 1642 heeft Galileï daarentegen nog geen kennis genomen van de resultaten van 
Kepler [zoals uitgelegd In de tekst]. 

/@! 
------~! 
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Relaties tussen 
natuurkennis en 
techniek op drie 
niveaus: 

-empirisch 
-verklarend 
-toepassend 

Nuttige intolerantie 
van de empirist 

'Beperkte' inzichten 
en toch van nut 
voor natuurweten
schap en techniek 

Waarom in exacte 
wetenschap vast
houden aan plasti
sche analogie voor
stellingen? 
a) omwille van in
zicht In 'achterlig
gende' verschijnse
len die verklaringen 
bieden 
b) omwille van ont
werpkunde 
c) omwille van di
dactiek van de tech
niek. 

---------------------~--

dan overblijven en die corresponderen met de huidige indelingen, zijn ... 
de empiristische of experimentele benadering; 
deze wordt gevolgd in de 'experimentele' fysica, 'experimentele' chemie, etc. 
de theoretisch/mathematische (de •axiomatisch deductieve") benadering; 
deze wordt toegepast In de 'theoretische' fysica, In de 'theoretische' chemie, etc. 
de technologische benadering, die de resultaten van de theoretisch mathemati
sche benadering toepast In de techniek; in de natuurwetenschappen zal er altijd 
worden gemathematiseerd; zolang dit blijft, Is een afzonderlijke technologische 
benadering nodig om de bulten beschouwing gelaten 'storende' factoren te 
verdisconteren; de specialisaties als technische natuurkunde en scheikundige 
technologie brengen dit tot uitdrukking. 

Hoe komen we van vijf manleren tot drie? Door - zoals gezegd - zich wat 'tolerant' op 
te stellen. Wat dit betekent, blijkt uit het volgende. 
1: De empiristische benadering is zo extreem kritisch, dat ze tegengesteld is aan de 

houding (4). Deze tegenstelling is nuttig voor de ontwikkeling: soms maken 
nieuwe empirische ontdekkingen de met houding (4) bereikte syntheses 'kapot', 
zodat er ruimte ontstaat voor nieuw onderzoek en nieuwe syntheses. Wat 
gebeurt er, als een empirisch Inzicht een met houding (4) bereikte synthese 
tegenspreekt? Van de empirische wet wordt dan nadien de beperkte geldigheid 
vermeld. 
[Die wetten worden niet opgegeven, ook al eisen de methodologische handboe
ken dit. De praktijk Is toleranter dan die handboeken. Boyla's wet wordt nog 
steeds op school geleerd en technisch gebruikt, ofschoon de wet in sommige 
gevallen niet geldig Is, zoals we hebben gezien. Galliers paraboolwet krijgt een 
correctie In de context van Newtons mechanica. Toch leren we die wet nog op 
school. Dat is terecht, want de technici rnaken er soms nog gebruik van. 
Kanonniers passen die wet Inderdaad nog toe bij het berekenen van de doelen, 
die beschoten moeten worden. In de ruimtevaart houdt men daarentegen wel 
rekening met de correctie, die Newton heeft aangebracht.] 

2: De tegenstelling tussen (1) en (2b) wordt als volgt afgezwakt. De plastische voor
stellingen van de conéeptuele modellen (aangenomen vloeistoffen, deeltjes of 
golven) worden gecorrigeerd, als ze met nieuwe waarnemingen niet verenigbaar 
blijken te zijn. 
- Het geloof in een conceptueel model Is vaak hardnekkig. Lang is vastgehouden 
aan de voorstelling van elektriciteit als een soort vloeistof (ze is verduidelijkt In 
kader 1.32). De reden is voor de hand liggend: de analogie met de vloeistof 
maakt vele aspecten van de werking van elektriciteit begrijpelijk. Tijdens de 
ontwikkeling van de thermodynamica Is lang vastgehouden aan de soortgelijke 
analogie tussen de warmte en een vloeistof. Dat vasthouden kan 'dogmatische' 
vormen aannemen. Toen de weegtechnieken verbeterd waren, stuitte men op 
moeilijkheden. Een redmiddel leek de aanname, dat warmtevloeistof een negatief 
gewicht zou hebben. Maar ook dat bleek niet in overeenstemming met de 
weegresultaten. Het volgende redmiddel werd het geloof in het bestaan van 
imponderabilia: dat zijn stoffen, die in het geheel geen gewicht hebben. Pas de 
ontdekking, dat warmte door wrijving kan ontstaan, ondermijnt definitief alle 
geloof in warmtevloeistoffen en maakt de weg vrij voor de aanname, dat warmte 
kinetisch te zien is: als een beweging. 
- Blijkt uit deze voorbeelden niet, hoe belachelijk het geloof in analogieën is? Die 
geschiedenissen roepen natuurlijk hilariteit op. Toch is er hier geen sprake van 
een belachelijk dogmatisme: het Is menselijk vast te houden aan een uitleg, ook 
als ze slechts voor een deel bevredigt 
- Onder invloed van houding (4) worden die analogieën soms geheel prijsgege
ven en worden alleen nog de exacte formules geleerd. Toch moet men de 
analogieën niet nodeloos laten verdwijnen. Ze zijn nuttige instrumenten voor de 
opheldering over een weg, die onze kennis aflegt in haar worsteling voor 
bevredigende inzichten. Ze vormen ook onmisbare didactische hulpmlddelen 
voor de verduidelijking van details en aspecten van het gebied, waar de mathe
matisch exact geformuleerde kennis op de eerste plaats is ontdekt of haar 
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Kader 11.4-a: Descartes' deeltjesmodel verenigt mechanische techniek met fysica. 

Descartes presenteert het deeltjesmodel In zijn Prlnclpla philosophlae [1644]. Hierin behandelt hij 
de fundamentele vragen van de techniek van zijn tijd: waarom projectielen zich bewegen volgens 
Galile·1·s wetten? waarom klepels de slingerwetten gehoorzamen? hoezo de zon de planeten met 
een kracht aantrekt, die afneemt met het vierkant van de afstand? Is er één mechanisme, dat de 
draaiende machines en de botslngsverschljnselen beheerst? Is de gehele natuur te beschouwen 
als één technisch functionerend geheel? Om hierop te antwoorden bedenkt Descartes een model 
van deeltjes: ze bewegen zich en botsen met elkaar volgens technisch mechanische wetten. Het 
model groeit In zijn boek uit tot het bouwwerk dat de grote geesten van zijn tijd boeit. Het 
beïnvloedt lang nadien de discussies over botsingsverschljnselen, over impulsbehoud, over 
werking op afstand tussen zon en planeten, zwaartekracht, over optische zaken, enzovoort. Ge
deeltelijk heeft Descartes de uitgangspunten ontleend aan Demokrites' atomisme: 
A-1 : Het heelal is grenzenloos. 
A-2: Lege ruimte (vacuüm) bestaat niet. 
A-3: Materiedeeltjes hebben alleen meetkundige eigenschappen: een geometrische vorm 

[hierdoor is van de materie elke eigenschap wiskundig analyseerbaar]. 
A-4: Ze zijn daarom oneindig deelbaar 

[A-2 en A-4 wijken af van Demokrites' atomisme]. 
A-5: De materiedeeltjes verschillen in grootte: 

De grote deeltjes bewegen zich moeizaam. Ze klitten makkelijk aan elkaar. Zo vormen ze de 
aarde, de overige planeten en andere zichtbare objecten. De andere deeltjes nemen hun 
tussenruimten in. Kleinere setherdeeltjes van de hemelstof veroorzaken de transmissie van 
licht en geluid. Vortlees (wervels, draaikolken) in het heelal volgend veroorzaken ze de 
cirkel- of ellipsbewegingen van de planeten. 
Uiterst fijne deeltjes ontstaan door de wrijvingen en botsingen van andere deeltjes, zoals stof 
ontstaat bij het slijpen van messen en stenen. · 

Met deze aannamen fundeert Descartes zijn idee over de aanrakingscausaliteit: beweging wordt 
volgens dit Idee alleen door aanraking veroorzaakt. De actio In distans [de werking op afstand] 
vla een vacuüm is uitgesloten. 
A-6: de bewegingshoeveelheid van de deeltjes 

tezamen blijft gelijk: ~ (m . v) = constant. 
Hierbij Is m = de totaliteit materiedeeltjes 
en v = de totaliteit van hun beweging. 

Het gedrag van deeltjes wordt bovendien be
paald door drie botsingswetten: 
A-7a: niets verandert zonder een externe oor

zaak. 
A-7b: een object in beweging zet zijn beweging 

rechtlijnig voort ongeacht de aard van de 
beweging 

A-7c: Botst lichaam A tegen een In rust verkend
lichaam B. Dan beweegt B zich voort zon
der bewegingsverlies, als A meer materie 
bevat dan B. Bevat daarentegen B meer 
materie, dan geeft B beweging af aan A en 
dan bewegen ze zich tezamen in dezelfde 
richting. 

De aanname A-6 is de bekende wet van Impuls
behoud en A-7b is het beroemd geworden 
traagheidsbeglnsel. 
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Standaardexempla
ren onmisbaar voor 
inzicht in toepas
singsgebied 

Spanningsveld tus
sen theoretici en 
empirici/technici 

Historische voor
beelden: de empiri
cus Brahe en de 
wiskundige Kepler 

Gevolg van Galliers 
geringe respect 
voor Kepiers bena
dering 

De mathematische 
fysicus Newton en 
de empiricus Flam
steed 

technische toepassing gevonden heeft. [Analogleên In de vorm van plastische 
beelden zijn om die reden In het onderwijs vooral als hulpmlddel te gebruiken, 
als leerlingen zich moeilijk het abstractieniveau eigen kunnen maken van de 
wiskundig exact geformuleerde natuurkennis. Een verhaal over de 'vloeiende' 
warmte In stoommachines mag dan ook niet ontbreken, als de thermodynamica 
helder uiteengezet moet worden .voor die leerlingen. Dat betekent niet dat onder
wijs op het niveau van de plastische beelden mag blijven steken, want ook de 
geschiedenis komt vla de nodige correctles tot het ter zijde leggen van sommige 
voorstellingen, zodra de exacte formuleringen gevonden zijn voor de begrippen. 
Maar andere (zoals golven en deeltjes) worden bewaard en worden zelfs expliciet 
vermeld in uitdrukkingen als 'golfmechanlca' en 'corpusculaire benadering'. [Op 
de rol van analogiëen In het exacte en technische onderzoek komen we terug in 
111, § 4]. 

3: Standaardvoorbeelden zijn onmisbaar voor het Inzicht In het toepassingsgebied 
. van wetten. Galile'a•s beschrijving van een valproef Is voor ogen te houden om 
precies te weten, of en In hoeverre diens valwetten technisch bruikbaar zijn in 
een situatie. 
- Deze els Is verenigbaar met de axiomatisch benadering. Het Is echter soms 
lastig standaardvoorbeelden te vinden voor wetten, als die niet direct experimen
teel maar vla de omweg van de axiomatisch deductieve methode zijn gevonden. 
Daarom Is ook die els niet altijd rigoreus te stellen. 

4: De axiomatisch deductieve benadering Is met een erg streng empiristische 
houding niet te verenigen. De empirist wil alleen verdisconteren, wat geobser
veerd Is; en hij wiJ niets zeggen over wat nog niet geobserveerd Is. Soms heeft 
dat zijn nut. 
- Bij het gebruik van vergelijkingen In wiskundige bewijzen kunnen we echter 
geen rekening houden met uitzonderingen of met nog niet bekeken situaties. Een 
stelling is bewijsbaar of niet. Een •beetje• bewijsbaar is een onzinnig begrip. Zo Is 
de opzet van de mathematische fysica tegengesteld aan die van de experimente
le en ook aan die van de technische. 

5: De technologie kán het niet stellen zonder aanvullende informatie, die ontbreekt 
door.de ldealisatles of abstracties van de voorafgaande benaderingen (1) t.e.m. 
(5). Er bestaat zelfs een tegenstelling van (5) met (1), want ook bij de empiristi
sche benadering als die van Boyle Is er een concentratie op een verband tussen 
enkele eigenschappen; andere aspecten worden daarbij beschouwd als zijnde 
niet ter zake. 

Dat houding (1) van de empirist moeilijk te verenigen Is met de daarna genoemde 
houding (4), blijkt ook uit de geschiedenis: de empiricus Tycho Brahe en de wiskun
dig begaafde Kepler hadden vaak ruzie, ofschoon ze elkaar nodig hadden. Kepler 
was niet op het Idee van zijn wetten gekomen en had ze niet kunnen funderen 
zonder de door Tycho Brahe verzamelde gegevens. Van zijn kant beschikte Brahe 
niet over de vereiste wiskundige kennis om de wetten te formuleren. 

Ook de andere houdingen hebben tot spanningen geleid. Gallleï heeft geen 
respect voor de benadering van Kepler vanwege diens geloof In een mathematische 
harmonie van het heelal. Gallleï vindt dat een te theoretisch uitgangspunt en neemt 
geen kennis van Kepiers prestaties. Het gevolg Is, dat In 1632 Galileï nog denkt, dat 
de planeten cirkels volgen, terwijl Kepler al In 1609 heeft aangetoond, dat de baan 
van Mars een ellips moet zijn. Descartes heeft op zijn beurt geen enkele bewondering 
voor Galliers valwetten, omdat deze geen causale verklaring geven van hetgeen er 
gebeurd is bij een valbeweging. 

De ruzies van de mathematische fysicus Newton met de empricus Flamsteed 
hebben zelfs een genante vorm aangenomen. Aamsteed Is aangesteld als observator 
door de kroon. Maar hij heeft op eigen kosten zijn gegevens moeten verzamelen over 
de maan en over 2848 sterren. Newton heeft enerzijds die gegevens nodig voor de 
fundering van zijn gravitatletheorie, anderzijds heeft hij nooit respect gehad voor 
Flamsteed, die in zijn ogen slechts een 'atlassenmaker' Is. Daarom Is Flamsteed niet 
bereid zijn gegevens beschikbaar te stellen. Later wordt hij gedwongen door Newton, 
als deze voorzitter is geworden van de Royal Society en met steun van de koningin 
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Kader 11.4-b: Descartes' model berust op beeldspraak, 
op analoglëen. 

Van oudsher Is de mechanica een wiskundige analyse van 
apparaten en heeft dan ook geen speculatieve onderwer
pen. Dat verandert, als Descartes zijn model Introduceert 
van niet waarneembare deeltjes. 

Hij suggereert, dat exacte analyses aan zijn betoog ten 
grondslag liggen. Hij presenteert zijn natuurkennis echter in 
analoglëen, zonder bewijzen en zonder de overtuigende 
experimenten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn volgende 
bespreking van de aetherkolken In Prlnclpla phllosophlae: 

"We moeten aannemen, dat de totale hemelmaterie met 
daarin de planeten - zich voortdurend rond de zon als 
centrum beweegt . . De deeltjes bewegen zich sneller In 
de buurt van de zon sneller dan wanneer ze meer 
verwijderd zijn. Alle planeten, de aarde Inbegrepen, 
worden zo door dezelfde hemelmateriedeeltjes omge
ven. Deze annamen leiden tot een preeles en duidelijk 
inzicht In de verschijnselen. Ook rnaken de aannamen 
een beroep op gezochte verkla- ringen overbodig. In 
de rivleren zien we ontwortelde grashalmen In het water 
een ronddraaiende en kolkende beweging maken. An
dere grashalmen, die nog wel een binding met hun 
wortel hebben, zien we in de rondte draalen om hun 
eigen as. Naarmate ze het mldden van de kolk of wer
vel naderen, draaien ze veel sneller. Ofschoon ze nel
gen tot het maken van een clrkelbeweglng, beschrijven 
ze nooit een perfecte cirkel. Er zijn afwijkingen zowel In 
de lengte als in de breedte. Met betrekking tot de 
planeten kan men zich datzelfde ook gemakkelijk voo
rstellen." 

Dit betoog Is duidelijk, plastisch en Illustratief, maar het 
toont niet overtuigend aan, dat de objecten zich zo moeten 
gedragen, zoals het betoog beschrijft. 

Descartes' prestatle Is voornamelijk het lanceren van 
eerste ideëen over het behoud van Impuls [A-6], over de 
botsingsverschljnsèlen in het algemeen [A-7) en over het 
traagheidsbeglnsel in het bijzonder [A-7-b]. Sommige van 
die ideëen hebben geniëen als Huygens en Leibnlz geprik
keld tot vruchtbaar onderzoek. Andere suggereren een 
exacte benadering, terwijl ze feltelijk tot dwaalsporen heb
ben geleid. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de definitie van materie: ze 
zou geen eigenschappen hebben bulten haar meetkundige. 
Zo'n definitie garandeert exactheid. Maar die definitie maakt 
het moeilijk materie op te vatten als een massa, die zich 
onderscheldt van een gewicht [zie Kader 11.5-d). 

We ontmoeten hier een negatief aspekt van analoglêen. 
Zoals de tekst uitlegt, zijn ze van nut voor de heuristiek en 
didaktiek van de techniek: voor het vinden en uitleggen van 
de exacte of de technische Inzichten. Ze kunnen echter ook 
misleiden. Een analogie kan suggereren, dat een uitleg 
bevredigend Is, omdat ze beroep doet op zaken, die sterk 
lijken op de ons vertrouwde en bekende zaken. Maar In 
feite biedt die gelijkenis geen garantie. Het vertrouwde 
inzicht kan verhinderen, dat we een nieuw verband kunnen 
waarnemen [Op dit complexe thema komen we nog ver
schillende keren terug. In 111, § 4 zullen we uitvoerig Ingaan 
op analogieën bij het technisch wetenschappelijke ontwer
pen]. 
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De geschiedenis 
heelt wonden en 
heft tegenstellingen 
op. Wat plaats heeft 
in de synthese blijft. 

Ruimtevaarttechno
logie en mechanica 

actie onderneemt tegen Aamsteed. De gegevens worden dan bewerkt door Halley, 
aan wie Aamsteed altijd een hekel heeft gehad. 

We moeten echter niet alleen op die tegenstellingen letten. We moeten ook oog 
hebben voor hetgeen er telkens gebeurt na verloop van enige tijd. Weliswaar leidt het 
verschil In houding tot uiteenlopende resultaten. Maar ze blijken elkaar telkens aan te 
vullen, als ze wat bijgeschaafd worden. Vanwege zijn houding (4) heeft bijvoorbeeld 
Newton geen belangstelling gehad voor praktische toepassingen van zijn mechanica. 
Toch heeft deze mechanica geleld tot toepassingen, die onmisbaar gebleken zijn 
bijvoorbeeld In de moderne rulmtevaarttechnologle. In de mechanica hebben de 
houdingen (1), (2), (3) en (5) geleld tot onverenigbaar lijkende resultaten; toch - zo 
blijkt achteraf - hebben ze de noodzakelijke voorbereiding gevormd voor de eenheid, 
die Newton later bereikt door de toepassing van de axiomatisch deductieve methode 
op die resultaten, die aanvankelijk onverenigbaar leken. In feite is dit dus te danken 
aan houding (4). Ook uit de ontwikkeling van de thermodynamica en die van de leer 
over het elektromagnetisme blijkt, dat de Inzichten, die aanvankelijk niet verenigbaar 
lijken te zijn, later verenigd worden In een 'synthese', zodra ze wat zijn 'bijgeschaafd'. 
Het voorafgaande maakt duidelijk, waarom houding (4) telkens beschouwd Is als de 
meest principiële voor de klassieke periode. Ook zal het nu duidelijk zijn, waarom de 
axiomatisch deductieve methode voor erg belangrijk is gehouden tijdens de klassieke 
periode. Vele aspecten van die methode zullen we hierna [in de delen 11 en 111) leren 
kennen. 
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Kader 11.5-a: Huygens' mathematisch mechanische analyse van de slinger 

Het Is bekend, dat Newton de strikt rnathematische benadering Ingevoerd heeft in de mechanica. 
Het is minder bekend, dat hij een voorbeeld ervan gezien heeft in een boek van onze landgenoot 
Christiaan Huygens. Deze Is beschuldigd van plagiaat: hij zou zijn slingerklok ontleend hebben 
aan een ontwerp van Galileï. Huygens wil In zijn boek laten zien, dat alleen hij de wiskunde 
beheerst, die nodig Is geweest voor het ontwerp van deze klok. De aanleiding is dus een 
technisch onderwerp. 

Om verschillende redenen Is een goede klok gewenst in de 17e eeuw. Een goede tijdmeting 
is nodig voor de fysische experimenten: Gallleï telt bij zijn valproeven nog zijn eigen polsslagen of 
gebruikt een waterklok, waarbij het water uit een kleine opening loopt zoals het zand bij een 
zandloper. Een bijzondere klok Is nodig voor plaatsbepalingen op zee met lengte- en breedtegra
den. De lengtegraden worden bepaald met behulp van een klok: de tijd van de nulmeridiaan 
wordt als het ware meegenomen op een schip. De lengtegraad resulteert uit het verschil tussen 
nulmeridiaantijd en plaatselijke tijd. De deiningen van het schip mogen de klok niet beïnvloeden. 
Als in 1637 een prijsvraag van de Staten- Generaal der Nederlanden niet tot het gewenste 
ontwerp leidt, wordt Galileï benaderd. Deze reageert per brièf positief. Hem worden een gouden 
ketting en een fikse beloning aangeboden. Maar de Paus verbiedt te onderhandelen met de 
'calvinistische ketters'. 

In 1656 ontwerpt Christiaan Huygens zijn eerste slingerklok. De beschrijving leidt In 1658 tot 
de erkenning van zijn oktrooi. Galileï Is dan al 14 jaar dood. Toch eist Viviani nog de prioriteit op 
voor Galileï: Huygens zou diens ontwerp gebruikt hebben. Getergd door die uitdaging komt 
Huygens tot de meest exacte analyse, die hij ooit gepubliceerd heeft. Ze wordt in 1673 uitgege
ven in Parijs onder de titel 'Het slingeruurwerk en de meetkundige bewijzen voor de slingerbewe
ging die bij de klokken is toegepast' [een engelsevertaling is sinds 1986 beschikbaar]. Galliers 
ontwerp is hier onder rechts afgebeeld. De tekening stamt niet van hemzelf, omdat hij al blind is 
geworden. Maar het is toch duidelijk te zien, dat het cruciale van Huygens' ontwerp nog 
ontbreekt: de klepel zou de lijn van een cirkel hebben gevolgd vanwege het ontbreken van de 
cycloïdeboogjes [zie kader 11.4]. Galileï heeft overigens nooit belangstelling gehad voor een klok, 
totdat hem erom wordt gevraagd in 1637. Hij heeft voordiendeslinger alleen gebruikt als modelin
strument om er bewegingen van andere objecten mee te imiteren: van snaren, van deinend water, 
van kanonskogels of zelfs van hemellichamen. 

Newton heeft primair oog voor Huygens' strikt deductieve benadering. Deze benadering 
imiteert hij in zijn Principia. Zuiver wiskundig leidt Huygens inderdaad de stelling af, dat alleen de 
cyclo"1äevorm een regelmatige slingerbeweging garandeert. Zijn afleiding gaat uit van Descartes' 
traagheidbeginsel en van Galile·1·s valwetten. Huygens ontleent de volgende omschrijving van het 
begrip 'cyclo"1äe' aan de meetkunde van zijn tijd. 

Een cyclo"1äe is een kromme, die ontstaat door een voortbrengende cirkel met de straal r te 
laten rollen. Van het rechthoekige assenstelsel xOy in bovenstaande tekening wordt het punt 0 
als oorsprong gekozen. De cyclo"1äe ontstaat door de cirkel over de x-as te laten rollen. 
Klappen we de hier onder getekende cyclo"läe om, zodat de x-as boven komt en de kromme 
onder, dan ontstaat de baan voor het gravitatiepunt van een regelmatig slingerende klepel. 
Hiervan worden de technische konsekwentles verduidelijkt in Kader 11.3-b. 

Om de achtergrond van Newtons bewondering te begrijpen moeten we twee zaken beden
ken. Ten eerste is Newton op zoek naar zo'n benadering [zie Kader 11.2]. Ten tweede is de 
prestatie van Huygens inderdaad Jets bijzonders. Hij Is een overtuigd aanhanger van Descartes' 
model en toch doet hij geen enkel beroep op dit model: in het boek worden deeltjes in het 
geheel niet vermeld. Hij wil koste wat het koste bereiken, dat zijn bewijs dwingend overkomt op 
de voor- en tegenstanders van Descartes. Ofschoon dit zijn bedoeling niet Is geweest, ondermijnt 
hij oe bet~kenis van het cartesianis~~=- hij laat Newton zien, hoe je zulver wiskundig mechanica 
kunt beoefenen zonder een oeroep te ooen op deeltjesmodellen. 
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Kader 11.5-b: Huygens' mechanische techniek van de 
slinger 

Het gravitatiecentrum van een klepel volgt In Huygens' 
. slingeruurwerk een kromme, die de vorm van een cyclo'läe 
heeft [zie kader 11.3-a]. Dit Is met twee cycloïdeboogjes te 
bereiken. Ze remmen het bovenste slingerdeel af aan belde 
zijden, zodat aan de onderkant de klepel doorslaat en het 
centrum ervan de gewenste kromme volgt. Hiernaast Is de 
cyclo'läe getekend met daar onder de cycloïdeboogjes. De 
derde tekening legt vast, hoe ver volgens berekeningen de 
klepel mag uitslaan. 

De linkse afbeelding op de pagina hiernaast Is Huy
gens' ontwerp van 1673. De wijzerplaten worden bewogen 
door assen. Deze bevinden zich In een holle bus links van 
de rol D. Op de tekening Is rilet te zien het koord met eraan 
twee gewichten: een zwaar gewicht zorgt voor de bewe
ging van D en het lichte gewicht houdt het koort strak. via 
de tandwielen C, E, F, G, H, I draagt rol D de beweging 
over aan het horizontale tandrad K. De tanden van K staan 
diametraal tegenover elkaar, zodat de twee schoepen L 
gelijktijdig tussen twee tanden van K vallen. De schoepen 
zijn bevestigd aan M. Via S en V zijn ze verbonden met 
klepel X; deze remt af via de schoepen L van M. Tussen 
het bevestlgingspunt V van de slinger en de klepel X zit een 
verstelbaar gewicht, dat omhoog of omlaag te bewegen Is 
met schroefje 0. Ditzelfde kan bereikt worden door klepel X 
te verstellen met het schroefje onder de klepel van de 
tekening ernaast. Dit schroefje gaat een belangrijke rol 
spelen bij het vinden van het verschil tussen massa en 
gewicht. 

Dezelfde tekening Illustreert ook het beginsel van het 
ankerechappement anker UVW regelt tandrad T In de 
richting van de pijl (getekend in tandrad T). T wordt In dit 
ontwerp bewogen door gewicht G. 

In latere ontwerpen van Huygens wordt dit bereikt met 
de spiraalveer, die hier onder staat afgebeeld. Een eind 
ervan Is bevestigd aan as A [dit Is de as van T In de zojuist 
besproken tekening] en het andere uiteinde Is vastgemaakt 
aan de binnenwand van bus B vastgemaakt. De veer wordt 
opgewonden door het draalen van de bus B In de pljlrlch
ting. 

Unks zien we de veer In een afgelopen toestand, rechts 
in een opgewonden toestand. 
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Kader 11.5-c: Huygens' mechanische techniek van de scheepsklok 

Voor de plaatsbepaling op zee is een scheepsklok nodig: de deiningen van een schip mogen de 
tijdmeting niet beïnvloeden. Die eis Is gesteld door de Staten-Generaal. Hieraan voldoen de 
ontwerpen van Kader 11.5-b nog niet. Toch Is Huygens succesvol geweest. Het resultaat lijkt een 
simpele technische kwestie. Zo Is er ook lang tegenaan gekeken. Maar de zaak is veel boeiender, 
dan ze op het eerste gezicht lijkt: dankzij Huygens' vinding komt men de belangrijkste onder
scheidingen van de klassieke mechanica op het spoor: dat tussen massa· en gewicht. Deze 
mechanica heeft dan ook niet alleen haar specifieke benadering te danken aan Huygens (zie 
kader 11.3-a] maar ook een van haar basisbegrippen: het begrip massa (zie kader 11.5-d). 

Huygens bedenkt het ene ontwerp na het andere om aan de eis te voldoen [hoe zo'n reeks 
ontwerpen zich ontwikkelt, zien we meer In detaU In III.C.4). Vanuit zijn eigen slingerklok komt 
Huygens eerst tot het ontwerp van 1673. Bij dit ontwerp wordt de klok opgehangen met een 
stelsel van scharnieren aan het plafond (zie de tekening links boven). Een drievoudige klepel 
moet ook de invloed van de deiningen beperken. In punt K van de rechtse tekening bewegen de 
klepels via een koord (bevestigd In A en C) een as H, die met tandrad N is verbinden. 

Op 20 januari 1675 vindt Huygens de oplossing: de hier onder afgebeelde 'onrust', zoals hij 
die zelf noemt. Drie dagen later deelt hij zijn vinding In Parijs mee aan de Académle des 
Sclences. In de vorm van een onoplosbaar anagram vertrouwt hij het een week later toe aan 
Oldenburg, die dan de secretaris Is van de Royal Society. Lost men het anagram op, dan komt 
men tot de volgende zin: 

De as van het schommelende rad is in het mlddelpunt vastgehecht aan een stalen spiraal. 
Daaraan heeft het ontwerpbeginsel zijn eerste naam te danken: 'onrustig' draait het wieltje W 
heen en weer In de rondte. De functie van de klepel wordt overgenomen door het tandwiel T aan 
het eind van as X. Van T vallen de tanden In die van tandrad S. Veer V, waarvan het uiteinde is 
bevestigd in punt Z [zie kader 11.5-b) zorgt voor de beweging vanS. 
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Kader 11.5-d: Huygens' scheepsklok leidt tot massabegrip van de klassieke mechanica! 

Huygens kan zijn uitvindingen gemakkelijk laten testen. Sinds 1672 Is hij de voorzitter van de In 
dat jaar opgerichte Académle des Sclences te Parijs. In dat jaar vertrekt ook een expeditie onder 
lelding van de Fransman Jean Aleher naar Cyenne [Frans Guyana]. Naast astronomische 
metingen moet Aleher metingen doen met Huygens' ontwerpen. In het bijzonder moet hij nagaan, 
of de slingertijd In Guyana dezelfde Is. Tot zijn verbazing moet hij de slinger van 99, 38 cm 
verlengen met 2 4/5 mm om gelijk te lopen met de tijd, die vastgesteld wordt met behulp van de 
stand van de sterren. 

Terug In Parijs is zijn verbazing nog groter: het uurwerk loopt dan voor. Wat maakt de 
correctles nodig? Het ligt voor de hand te denken aan het klimaat: aan de uitzetting van het 
Instrument ten gevolge van hitte en vocht. Huygens Is ook verrast en denkt na over de oorzaak. 
HIJ rekent de formule na voor de tijd van de eenvoudige slinger. Toch komt hij tot hetzelfde 
resultaat als voorheen. Voor de slingertijd T geldt: 

T = 2 1t • v'(lfg) 
waarbij 1t • 3,14 .. .• 1 = de slingerlengte en g ... zwaartekrachtversnelllng. 

Volgens Huygens' correct gebleken berekeningen Is deze versnelling voor een vrij vallend 
lichaam per seconde In Nederland iets meer dan 980 cmjsec2. Verandert g gedurende de reis? 
Waarom? Bij zijn uitleg wijst Huygens op de afplatting van de aarde en haar onzuivere bolvorm. 
Bij de evenaar Is hierdoor de centrifugale [middelpunt vtledende] beweging het grootste, omdat 
de aarde bolvormig Is. De zwaartekracht Is er kleiner dan In het Noorden of in het Zuiden van dè 
evenaar, omdat de aarde afgeplat Is: de afstand tot het zwaartekrachtpunt van de aarde is er 
groter. Huygens uitleg leidt echter tot drie kanttekeningen: 
A: Ten eerste beroept Huygens zich op de hypothese van de aardrotatie. Deze Is twee eeuwen 

erna bevestigd: In 1851 door Faucoult. Het vtak van diens slinger maakt dagelijks een cirkel 
van 360°. . 

B: De huidige uitleg beroept zich veeleer op de vermlnderde invtoed van de zwaartekracht g op 
de klepel, die inderdaad door de afwijkende aardbolvorm In Guyana geringer is dan in onze 
streken. 

C: Ook Is Huygens' taalgebruik afwijkend. Doorgaans gaat hij uit van het deeltjesmodel [zie 
echter kader 11.5-b]. Daarom gebruikt hij meestal het woord 'beweging' in plaats van 'kracht'. 

Volgens dit model Is beweging niet aan deeltjes toe te schrijven; deze hebben alleen geometri
sche eigenschappen [zie A-3 van kader 11.5-a]. Hierdoor moet de uitleg zich beperken tot het 
combineren van bewegingen met soorten van deeltjes. 

Die uitleg Is moeizaam en speculatief: de soorten deeltjes zijn Immers niet waameembaar. 
Toch houdt Huygens vast aan dit conceptuele verklaringsmodel. Dit blijkt uit het hier onder 
afgebeelde toestel. Huygens ontwerpt het, om ermee de beweging van deeltjes te Illustreren. Het 
bestaat uit twee 'flessen', waarvan de openingen verbonden zijn met een holle as. De flessen zijn 
gevuld met een vtoelstof met erin tWee bollen van een groter soortelijk gewicht dan dat van de 
vtoelstof. Door de draaiing krijgen de bollen een centrifugale beweging, die door de vtoelstof voor 
een deel tegengegaan wordt. Huygens wU ermee Blustreren, welke Invloed de deeltjes uitoefenen 
op de planetenbeweglngen. In feite Ulustreert het toestel, wat men zich erbij denkt. Dit Is het 
gevaar van de analogieverklaringen [zie kader 11.4-b]. Het toont niet overtuigend het bestaan van 
deeltjes aan. 

Door zijn aandacht voor de deeltjes ontgaat aan Huygens de belangrijke conclusie, die uit het 
slingergedrag blijkt: de massa van de klepel verandert niet door de reis naar Guyana, wel de 
lnvtoed van de zwaartekrachten tussen de massa's. Toch kan menzeggen, dat de vereiste 
metingen door Huygens' klok mogelijk zijn ge- · 1 

I 
maakt. De kwestie fascineert ook Newton. Hij 1 

noteert een lijst soortgelijke observaties In de 1 

Prlnclpla. Maar ook hij komt niet tot het verlossen
de woord. Jean Barnoulil ontdekt het verschil In 
1742. Newtons boek Is dan al 55 jaar oud. 

In de Meditatie over het centrum van trilling 
schrijft Bernoulli: 
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het gewicht van een lichaam is het produkt 
van de. massa en de versnelling van dat li
chaam In een vrïe val. 

' 
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Kader 11.6: Newtons slingerproeven en diens experimen
tele mechanicabenadering 

Van oudsher Is de mechanica een lngenleursdlsclpllne: ze 
streeft wiskundige analyses na van technische kwesties. 
Ofschoon ze in de 17e eeuw een basisdiscipline wordt van 
de fysica, stamt ook dan haar centrale onderwerp nog uit 
de techniek. Ze houdt zich bezig met slingerbewegingen, 
want om vele redenen is dan een betrouwbaar uurwerk 
gewenst [zie kader 11.3]. Ook Newton doet slingerproeven. 
Ze spelen een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. 

Als hij in 1661 met zijn studies begint te Cambridge aan 
het Trinity College, behandelen de docenten ervan het 
deeltjesmodel [zie kader 11.1]. Deze voorkeur is begrijpelijk. 
Het model wekt de suggestie, dat een exacte benadering 
voor de fysica te ontlenen is aan de mechanica. Daarom 
vatten ook die docenten de fysische verschijnselen op als 
resultaten van machinale werkingen van deeltjes. Newton 
volgt deze trend. De notities van en na zijn studententijd 
bespreken gedachte-experimenten met de hier afgebeelde 
slinger. Deze komt In vacuüm even snel tot stilstand als in 
de openlucht: de weerstand van de setherdeeltjes zal gelijk 
zijn aan die van lucht. Voor een perpetuum mobUe bedenkt 
hij twee ontwerpen. Hun 'schepraden' bewegen zich dank
zij de permanente deeltjesbeweging, terwijl Da Vinci, Stevin 
en Galileï al hadden aangetoond, dat een perpetuum mobi
le onmogelijk is [zie kader 1.25-b]. 

Newton komt via een andere weg tot het afwijzen van 
het model. Zijn slingerproeven van ± 1680 verduidelijken, 
dat weerstand afneemt, naar mate een medium Ijler Is. In 
aansluiting daarop experimenteert hij met holle en gevulde 
klepels: hij wil zo de Invloed vaststellen van het medium op 
het zwaartekrachtcentrum van de klepel. Een invloed van 
setherdeeltjes kan niet waargenomen worden. Dus, zo 
concludeert Newton, hebben ze geen mechanische wer
king. 

Hij vermeldt deze conclusie in zijn Prlnclpia, omdat ze 
zijn specHieke benadering rechtvaardigt. Strikt wiskundig 
behandelt hij de traagheid en zwaarte, zoals Descartes dat 
heeft gewild. Maar hij verzet zich tegen de uitleg van die 
krachten uitgaande van deeltjes, zoals Descartes gedaan 
heeft [zie kader 11.1 ]. 

Hoe komt Newton tot de moderne houding van de 
zuiver wiskundige beschrijving In de mechanica? Het ant
woord heeft twee zijden. Ten eerste heeft hij In ± 1680 ont
dekt, dat bij de afleiding van de zwaarte
krachtverschijnselen uit basisvergelijkingen geen enkele 
invloed van deeltjes blijkt. Aan het eind van de Principia 
beweert hij dan ook: ik heb de uitleg van die verschijnselen 
afgeleid zonder een uitleg te vinden van hun oorzaak [In 
feite heeft hij er ook niet meer naar gezocht, omdat hij 
sinds 1673 onder de indruk is van Huygens' soortgelijke 
strikt wiskundige afleiding, die ook geen oorzaken noemt; 
zie kader 11.5-a]. 

Ten tweede wil hij de taak van de mechanica beperken. 
Gedachten over oorzaken zijn spekuistleve kwesties, die In 
de theologie of alchemie thuishoren. Na de Principia heeft 
Newton deze vakken dan ook ijverig beoefend. Zo komt hij 
'bij toeval' tot een 'moderne' houding. Maar In feite legt hij 
een verband tussen de probalemen van de mechanica, van 
de alchemie en van de theologie. 

115 



Kader 11.7: Basiswetten van Newtons mechanica 

'Newtons mechanica' betekent voor sommige hlstorlei [de zogenoemde "alpha's"} alleen die 
mechanica, die in de werken van Newton te vinden Is. "Newtoniaanse mechanica" is voor hen 
daarentegen de mechanica van andere personen, die geïnspireerd zijn door Newton. Wij rnaken 
dit onderscheid niet: Newtons mechanica staat hier In verband met het door Newton bedachte 
abstractiejideaUsatle-nlveau [bijvoorbeeld 'massa' als constante behoort ertoe, ofschoon Newton 
dit begrip zelf niet heeft bedacht, zoals we al hebben gezien aan het eind van lllc}. Alle Inzichten 
van dat niveau rekenen we tot Newtons mechanica V1er basiswetten of -beginselen maken de 
kern van deze mechanica uit. 

A: De 1 e wet (het traagheldsbeginset) beweert: 
elk lichaam blijft In rust of het blijft In een constante rechtlijnige beweging, 
tenzij een externe kracht daarin verandering aanbrengt 

A-7-b van kader 1.1-a verduidelijkt, dat dit beginsel gedeeltelijk van Descartes stamt. 
B: De 2e wet beweert volgens de formule, die Euler In 1752 heeft bedacht: 

F = m · a 
F Is de kracht van een lichaam, m is zijn massa en a Is de momentane verandering van zijn 
snelheid: (d/dt) · v. Een formulering voor de wet In woorden is bereikbaar met het In kader 
11.5-a besproken impulsbegrip. Hier is de Impuls gelijk aan het product van m (massa) en v 
(snelheid). Daaruit volgt voor de wet: de kracht van een lichaam is gelijk aan de momentane 
verandering van de impuls van dat lichaam. Figuur 1 [op de volgende pagina] toont het door 
Geogre Atwood in 1 n6 bedachte apparaat. Door de valtijd van verschUlende gewichten te 
meten, kan men laten zien, dat de mate van verandering van de snelheid proportioneel is met 
de kracht die haar veroorzaakt. 

C: De 3e wet over de wederzijdse Invloed van twee lichamen op elkaar zegt: 
elke actie levert altijd een even grote en tegelijkertijd tegengestelde reactie op; 
de wederzijdse krachten, die de lichamen op elkaar uitoefenen, zijn altijd gelijk, maar 
tegengesteld gericht. 
Op de toelichting op deze wet van Newton zelf berust het toestelletje van de figuur 2. Het 
wordt "Newton's cradle" ("Newtons hanggestel") genoemd: een vijftal ronde bolletjes hangen 
aan even hoge draadjes, zodat ze centraal met elkaar botsen: als het meest linkse naar 
buitèn getrokken en los gelaten Is, zal erna het rechtse bolletje even ver uitslaan als het linkse 
voordien. Zo is het het plausibel te maken, dat voor concrete gevallen de wet van behoud 
van impuls geldt: · · 
. E (m · v)voor = · E (m · v)na 
Zich beroepend op het in stand houden van de schepping door God heeft Descartes meer 
dan veertig jaren voor Newton een formulering gebruikt, die inderdaad niet gemakkelijk 
experimenteel aan te tonen Is; totaliteit van alle beweging in het heelal zou constant blijven: 

E (m · v) = constant 
D: Het beginsel van de zwaartekracht beweert voor lichamen met de massa's m1 en m2 en hun 

afstand r: 
mt. m2 

F = G · 

Het beginsel berust op inzichten die voordien al verworven zijn: op Kepiers 3e wet en op de 
in 1673 door Huygens gevonden formule voor de centripetale versnelling: v2jr. 

Newtons methode bij het afleiden van Kepiers ellipswet uit het traagheids- en gravitatiebeginsel 
blijkt uit zijn figuren 3-a en 3-b. De lijn PO van 3-a representeert de traagheidswerklng: een 
rechtlijnige beweging, die niet verandert, tenzij bijvoorbeeld de zwaartekracht een Invloed 
uitoefent op het lichaam overeenkomstig figuur 3-b. Hoe de baankromme voor een planeet kan 
ontleend worden aan de twee beginselen, verduidelijkt Newton als volgt: 
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"Verhogen we het aantal driehoeken tot in het oneindige, zodat dienovereenkomstig de 
breedte van de driehoeken vermindert. Dan ontstaat uit de lijnen AD en OF een boog: de 
centripetale kracht trekt namelijk voortdurend het lichaam af van de tangens van de boog 
naar S. Het gevolg Is, dat de vlakken SADS, SAFS, etc. - die al evenredig zijn met de tijd 
voor het deoriopen van de afstanden - evenredig blijven met de tijd, ook al wordt het aantal 
driehoeken verhoogd tot in het oneindige." 



LH 

0 

8 

""i . ·--~ I ', 
' ... 
I ', 
I ' • 

I ' 

I 



'Aardse' mechanica 

'Hemelse' mechani
ca 

Synthese dankzij 
wiskundige samen
hang 

118 

Hoofdstuk 11 

Makrotheorieën, rnakrotechnieken 

Onverstoorbaar voor 'koninklijke' protesten gaat de axiomatisch deductieve methode 
haar eigen weg. Zij construeert eenheld scheppende syntheses, zodra in de vakge
bleden voldoende gegevens beschikbaar zijn. Dit blijkt uit het ontstaan van de 
mechanica, uit die van de thermodynamica en ook uit die van het elektromagnetisme. 
Toch verloopt niet alles mooi volgens hetzelfde schema. We kunnen het volgende 
onderscheid rnaken met betrekking tot de theorieën die hier aan de orde komen: 
II.A gaat in op de mechanische en thermodynamische inzichten, die beide al tech

nisch zijn toegepast sinds de Grieken. 
11.8 daarentegen gaat in op een verschijnsel, dat eerst experimenteel ontdekt en 

nadien in theoretische reflectie Is verwerkt, voordat het toegepast wordt in de 
techniek: het elektromagnetisme. 

II.A Makrotheoretische reflectie over techniek 

§ 1. Eerste makrosynthese: klassieke mechanica 

In haar antieke opzet Is de mechanica de 'kunst' geweest, waarin wiskundig de 
artificiële werkingen van machines geanalyseerd zijn. In tegenstelling daartoe 
concentreert zich de antieke fysica op de essenties van natuurlijke (niet-artificiële) 
verschijnselen. 

Galileï protesteert [zie I.C.2 onder (3)] tegen zo'n afscheiding van de mechanica 
tegenover de fysica. Hij laat zien, hoe de machinale processen berusten op natuurlij
ke werkingen en door natuurlijke krachten tegengewerkt worden. Ook verduidelijkt hij, 
hoe hefbomen, katrollen, slingers en kanonnen 'fysisch' functioneren. Door de 
slinger-, val- en worpwetten exact te formuleren laat hij bovendien zien, dat ook voor 
de fysica de wiskundige aanpak vruchtbaar werkt. Zo draagt hij bij tot het ontstaan 
van de klassieke mechanica in Newtons boek van 1687: Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica ("mathematische grondbeginselen der natuurfilosofie"). Galileï 
sterft In 1642. Dit Is ook het jaar, waarin Newton wordt geboren: al voor zijn geboorte 
is de mechanica dus al een onderdeel van de fysica. 

Een andere voorbereiding op Newtons mechanica is het werk van Kepler (t 
1630) op het gebied van de 'hemelse' mechanica: zijn drie wetten geven het vereiste 
preciese Inzicht in de bewegingen van planeten. Kapier bereikt die nauwkeurigheld 
dankzij de zorgvuldige observaties van Tycho Brahe. Vlak voor diens dood in 1601 Is 
de boven vermelde ruzie bijgelegd. Kepler mag de gegevens van Tycho gebruiken. 
Impliciet berusten Newtons resultaten dus ook op de noeste arbeid van Tycho. 

Waarin bestaat dan nog Newtons prestatie? Hij stelt geen principlêel nieuwe zaak 
aan de orde, die niet al voordien is onderzocht. Wat is het nieuwe in zijn methode? 
Hij zoekt in de verworven Inzichten de wiskundige samenhang. Toch leidt ook deze 
methode tot ontdekkingen: tot die van de 'principia', de grondbeginselen: de 
baslsvergelijkingen, waarvan de andere Inzichten van de mechanica af te lelden zijn. 
Newtons prestatie is de schepping van een wiskundige samenhang. 

Dankzij Kapier kan Newton voor de 'hemelse' mechanica bekende wetten 
afleiden uit basisvergelljklngen; hetzelfde geldt voor wat betreft de aardse mechanica: 
dankzij Galileï en Huygens zijn Newton de slinger-, de val- en de worpwetten bekend. 
Zo Is hij de reus die op de schouders van zijn voorgangers staat: hij gebruikt hun 
resultaten en laat zien, hoe ze passen In een geheel van wiskundige vergelijkingen. 
De theoretische fysica wordt hierdoor een strikt deductieve discipline. Newtons 
benadering maakt duidelijk (ofschoon niet meteen en ook niet voor hemzelf maar 
later voor anderen), dat 'massa' tot de basisbegrippen van de mechanica behoort: in 
(basis)vergelijkingen wordt ze vermeld. Zo krijgen de begrippen hun preciese 
betekenis dankzij de exacte context van de deducties. Enkele van de verworven 



Kader 11.8: Savery's stoommachine van 1698 

Hiernaast Is een schets van Savery's model getekend. Het 
uiteinde g van een buis bevindt zich In het mijnwater. Het Is 
omgeven met een rooster om te vermijden, dat vuM zou 
worden opgezogen en de buizen, klapventielen of kranen 
zou verstoppen. De stoom wordt geperst In het met water 
gevulde recervoir a. Omdat klapventlel e geen stroming 
omlaag toelaat, wordt het water vla klapventlel c In buis b 
omhooggeperst door de druk D [zie ook de onderstaande 
tekening). Buis b eindigt boven de grond. Daar wordt het 
water afgevoerd. 

Heeft het water de behouder a vertaten, dan begint de 
afkoeling van de stoom die zich daarin bevindt. Dit wordt 
bereikt met koelwater uit reservoir d. Klapventulel c sluit 
zich automatisch, doordat het water in buis b erop drukt. 
Door de afkoeling ontstaat een onderdruk in a. Klapventiel 
e wordt dan opengezogen en via g wordt er water vanuit 
de mijn omhooggetrokken. 

Terwijl reservoir a wordt afgekoeld, stroomt de damp In 
reservoir f en volgt er In het rechter gedeelte van de machi
ne hetzelfde proces. Twee poeessen voltrekken zich dan 
ook gelijktijdig: 
a: wordt er links water uit de mijn gepompt, dan wordt er 

rechts water omhooggeduwd door de druk D; 
b: wordt er rechts door vacuüm Va water vanuit de mijn 

omhooggetrokken [zoals hier onder afgebeeld], dan 
wordt links door druk D water omhooggeduwd. 

Savery beschijft de werking van zijn machine In "The Mlners 
Frlend" [de vriend van de mijnwerker) van 1699. De machi
ne Is echter niet alleen in de mijnen gebruikt maar ook voor 
luxe doeleinden: voor het oppompen van water In vijvers en 
fonteinen. 

De toevoer van de stroom wordt handmatig geregeld 
met de schulven S In de onderstaande tekening. Dat In het 
ontwerp geen zuiger voorkomt, Is niet minder opvallend. 
Nog ernstiger is het ontbreken van een veiligheidsventiel 
gebleken. De reservoirs van die tijd exploderen beslist bij 
het bereiken van een (onder)druk van 10 at. 
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Inzichten worden 'bijgeschaafd', opdat ze in het geheel van de deducties passen: 
Kepiers ellipswet en Galliers paraboolwet worden bijvoorbeeld met elkaar verenigbaar 
gemaakt, opdat geen contradictie ontstaat. Het nieuwe van de methode Is niet direct 
duidelijk voor elke tijdgenoot. Nieuwe waarnemingen of experimenten vormen niet 
Newtons primaire opzet. Nog mlnder streeft hij naar nieuwe oplossingen voor prakti
sche kwesties. De procedure Is omgekeerd: er wordt van de basisbegrippen en 
-beginselen uitgegaan. De mechanische technieken worden afleidbaar geacht. Maar 
de afleiding van die technieken wordt aan de lezer overgelaten, omdat Newton als 
auteur gefascineerd Is door de axiomatiek en niet geen belangstelling kan opbrengen 
voor de ontwerpen 

Waarin bestaat dan nog het technologische belang van de synthese? Het nut kan 
toch niet daarin bestaan, dat er met praktische vraagstukken geen rekening gehou
den wordt? Toch Is dit In een zekere zin wel het geval. De technische kennis wordt in 
een groter geheel 'opgeborgen' en kan er op leder willekeurig moment worden 
uitgehaald. Opdat die kennis 'opgeborgen' kan worden, moet men primair letten op 
de wiskundige vorm en niet zozeer op de inhoud. Dit maakt een paradoxale indruk 
en toch bestaat daarin de functie van de axiomatisch deductieve methode met 
betrekking tot de technische kennis. Dat blijkt nog duidelijker bij het elektromagnetis
me. Daarvan worden nu In de Industrie de Maxwellvergelijkingen toegepast en 
niemand zal zeggen, dat Faraday's experimenten worden nagebootst: in de Max
wellvergelijkingen liggen de resultaten van 0rsted en Faraday 'opgeborgen' [zoals 
hier in II.B zal blijken]. 

Keren we terug tot Newton. Zijn 'synthese' heeft nog een ander uniek aspect. 
Galileï beschouwt weliswaar de mechanica reeds als een natuurkundige discipline, 
maar bij hem Is zij nog steeds de leer over machines, katrollen, hefbomen en 
schroeven. We hebben dat in beginsel al gezien [zie I-IV, § 1.1 ]: Galileï presenteert 
nog drie los van elkaar staande vakgebieden: mechanica, ballistiek en astronomie. Bij 
Newton verdwijnen die tegenstellingen: die tussen mechanica en ballistiek, die tussen 
ballistiek en fysische astronomie en die tussen mechanica en fysische astronomie. Hij 
toont aan, dat dezelfde vergelijkingen voor al die terreinen gelden: voor bewegingen 
van machines, voor die van afgeschoten projectleien en voor die van de hemellicha- · 
men. Deze werkwijze van Newton wordt kenmerkend voor de klassieke makro-bena
derlng: op diezelfde manier zijn later de thermodynamica en het elektromagnetisme 
ontstaan: 

door het formuleren van de basisbegrippen en -vergelijkingen 
voor een natuurlijke en technische verschijnselen omvattend (vak)gebied 
omwille van de afleiding van bekende en eventueel nog onbekende inzichten 
ontstaat één exacte theorie die - als het ware - een geheel (vak)gebied 'covert'. 

Deze benadering vormt de kern van de zogenoemde 'wetenschappelijke revolutie' In 
de 17e eeuw. Ondanks het zulver wiskundige karakter van Newtons methode, speelt 
daarbij de techniek [In het biJzonder de mechanische techniek) een essentiêle rol, zo 
Is hier gebleken. 

§ 2. Tweede makrosynthese: thermodynamica 

De thermodynamica is de tweede rnakrotechnische discipline. Haar ontstaan berust 
op de noodzaak bewegingen, die verband houden met warmte, te analyseren. Dat 
blijkt ook uit haar naam: 6epi'O~ (thermos) = warm. Als axiomatisch deductieve 
leer komt ze tot stand in de 19e en 20e eeuw. De laatste van haar basisvergelijkingen 
Is In het begin van onze eeuw gevonden. Deze basisvergelijkingen worden In dit 
geval "hoofdwetten• genoemd. 

De beginperiode van de thermodynamica heeft een grote overeenkomst met die 
van de mechanica: Newton kan pas zijn basisvergelijkingen formuleren en zijn 
axiomatisch deductieve opbouw bereiken, nadat anderen (Gallleï, Kepler, Descartes, 
Huygens) zich met succes hebben Ingezet voor de vereiste empirische, experimente
le en technische inzichten. Ook aan de thermodynamica gaan dergelijke Inspannin
gen vooraf: die van de 18e eeuw. Voor de techniek Is zij 'de eeuw van de stoomma
chine'. 
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De Engelse mecanicien Thomas Savery ontwerpt nog vààr het begin van die 
eeuw (In 1698) het eerste Industriële stoommachinemodel. Dit kan water oppompen 
uit volgelopen mijnschachten. Hiermee voldoet het model aan een verlangen, dat in 
de mijnbouw al In de tijd van Galileï bestaat. Bij dit model [zie kader 11.8) bevindt 
zich de stoom In een afgesloten vat a. De stoom condenseert door het koelwater in 
dat vat te laten stromen vla kraan e. Er ontstaat dan een onderdruk in het vat, 
waardoor het mijnwater omhooggetrokken wordt. 

Veertien jaar later bedenkt Thomas Newcomen het efficiëntere ontwerp van de 
atmosferische machine. Ze wordt zo genoemd, omdat het de atmosfeer is, die de 
zuiger omlaagdrukt, zodra onder die zuiger een onderdruk is ontstaan. Aan de 
zuigerstang is een hefboom bevestigd en deze beweegt op zijn beurt de pompstang 
d [zie figuur 1 van kader 11.9). Deze pompt water omhoog uit een mijnschacht. De 
water~ en stoomventielen worden In een later ontwerp automatisch gestuurd. Twaalf 
pompslagen van 45 liter water worden gehaald. Toch gebruikt deze machine 
energetisch gezien slechts één procent van de geïnvesteerde warmte. 

James Watts ontwerp vermindert in 1765 het kolenverbruik met 75 % door de 
condensor te scheiden van de cilinder. Uit de cilinder ontwijkt [in figuur 2a kader 11.9) 
de afgekoelde damp naar de condensor, als de verhitte damp de zuiger naar 
beneden drukt. Daarna is de werking omgekeerd. Figuur 2b geeft de werking van de 
condensor schematisch weer. Door de scheiding hoeft de cilinder niet meer afge
koeld te worden, zodat die tegen warmteverlies kan worden geïsoleerd. Wat in 
Newcomens machine de atmosfeer doet, doet in Watts ontwerp de druk van de 
stoom; die stroomt boven de zuiger in de cilinder. De werking is sterk genoeg om 
een vliegwiel aan te drijven. 

De drie ontwerpen geven slechts een indruk van de technische ontwikkeling, die 
voorafgaat aan het ontstaan van de thermodynamica. Maar die indruk is voldoende 
om aandacht te vestigen op de volgende drie aspecten van de voorafgaande . 
ontwikkeling. 

Ten eerste beantwoordt die ontwikkeling aan een algemeen verbreide praktische 
behoefte: Engeland kampt al lang met het energieprobleem. In de 16e eeuw zijn de 
hoogovens verplaatst naar bosrijke omgevingen om het hout van de bossen zonder 
transportkosten te gebruiken als brandstof. Dat Is de eerste roofbouw op de bossen. 
Een flinke stijging van de houtprijs Is het gevolg. De kolenmijnen bieden geen 
oplossing. Alleen al de huisbrand vereist in 1550 een produktie van 50.000 ton kolen. 
De behoefte aan kolen neemt nog meer toe, als ze ook gebruikt worden voor de 
glas-, de zeep-, de tin- en de aluinfabricage. De eigen produktie bereikt in 1700 het 
volume van drie miljoen ton. Dat blijkt nog steeds onvoldoende. Import wordt dan 
ook noodzakelijk. Van de stoommachine wordt geëist, dat ze het energieverbruik 
beperkt. Van energieverbruik bestaat in die tijd echter nog geen exacte notie. Daarom 
kan een natuurwetenschap, die belooft daarvan wel een exact begrip te maken, 
rekenen op belangstelling. Dit maakt duidelijk, hoe natuurkennis en praktijk verstren- · 
geld zijn in de klassieke periode. 

Ten tweede Is de ontwikkeling van de· stoommachinetechniek niet slechts een 
reactie op bestaande behoeften; ze opent ook ongekende perspectieven. Watts 
ontwerp maakt de stoommachine zo 'volwassen', dat ze op grote schaal inzetbaar 
wordt voor uiteenlopende doeleinden. Van de meeste weverijen werken de weefge
touwen in 1787 dankzij machines van Wattse makelij. Zij openbaren nieuwe vormen 
van industrialisatie. De golf van lndustrialisaties die dan ontstaan, wordt •de industri
ele revolutie· genoemd. De manier van voorzien in het levensonderhoud verandert 
voor het merendeel van de bevolking. Deze revolutie is dan ook bij uitstek een maat
schappelijke: in 1811, dat Is ongeveer 30 jaar na de invoering van Watts machine, 
leven in Engeland minder mensen van landbouw en veeteelt dan van handel en 
industrie. Het platteland loopt voor een groot deel leeg. Manchester heeft in 1672 
minder dan 25.000 inwoners. In 1851 heeft de stad er meer dan 455.000; zij Is dan 
uitgegroeid tot het centrum van de textielindustrie. Handel, industrie en bevolkings
groei vereisen een efficiënte infrastructuur. Dat betekent voor de stoommachine een 
nieuwe markt: de produktie van de stoomlocomotief. Het gebruik ervan vereist de 
aanleg van een spoorwegennet. Deze ontwikkelingen In Engeland beleeft men nadien 
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Kader 11.9: Newcomens atmosferische machine en Watts condensor 

Figuur 1 
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Figuur 2-a 

1. Algekoelde damp vloeit naar de 
condensor, terwijl verhitte damp -i.~..,-:..,._~~';r. 
van !loven komend de zuiger om
laag duwt. 

Figuur 2-b 
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2. Verhitte dam!), die ·1an onder 
komend de luiger omnoogduwt. 

damp, die naar de 
geperst wordt. 

4. Toegang voor algewerkte damp tot 
de condensor, waar het water In· 
stroomt om afgekoeld te worden. 

----·- 5. Omhoog te pompen water 

Terugweg naar de ketel, waar water 
opnieuw tot damp verhit wordt. -------' 



Wetenschappelijke 
gevolgen van de 
stoomtechnlek: 
technische begrip
pen warmte 0. 
[over]druk P, tem
peratuur T en volu
me V worden ther
modynamische 
basisbegrippen. 

Carnets aanzet tot 
de nieuwe synthese 

Vereiste technische 
en empirische ken
nis voor de synthe
se 

Dezelfde methodiek 
bij de synthese als 
voorheen 

In Frankrijk, In Duitsland en later In de USA. Het ontstaan van de thermodynamica is 
de natuurwetenschappelijke reactie op die ontwikkelingen. Vanwege de centrale rol 
van de stoommachine bij die Industrialisatie Is er grote belangstelling voor weten
schappelijke analyses van de werking van die machine. 

Ten derde gebrulken Savery, Newcomen en Watt begrippen die de basisbegrip
pen van de thermodynamica worden. Temperatuur T, volume V, (over)druk P en 
warmte 0 hebben voor de uitvinders een concrete en praktische betekenis, als ze 
zoeken naar de machine, die het meest rendeert. Hoe kan dat rendement worden 
gemeten? Wat Is ervan de uiterste limiet, die gehaald of benaderd kan worden? Om 
daarop te antwoorden zijn exacte vergelijkingen nodig; deze worden bereikt door de 
ldealisatle van die begrippen. In 1824 verschijnt van de Fransman Sadl Carnet het 
boek Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur /es machines propres à 
d6velopper cette puissance. Voor de thermodynamica betekent dit de eerste stap In 
haar ontstaansgeschiedenis. Carnet noemt de stoommachine nog "een vuurmachlne" 
volgens de gewoonte van de uitvinders zoals Newcomen. Zo legt zijn terminologie 
een verband met de praktijken en problemen van die uitvinders. De eerste zinnen van 
zijn boek moeten dit aan de lezers duidelijk maken. Er wordt een relatie gelegd 
tussen 'vuurmachinestechnlek' en natuurverschijnselen: 

ledereen weet, dat warmte beweging kan veroorzaken en bewegingskracht. De 
overal in gebruik zijnde vuurmachines maken dit iedereen duidelijk. Maar de 
grote bewegingen, die we hier op aarde waarnemen, zijn eveneens toe te 
schrijven aan warmte. Warmte veroorzaakt tevens de stromingen in de atmosfeer, 
het opstijgen van de wolken, het vallen van de regen en van de meteoren [ ... ). 

Niet alleen technische verschijnselen maar ook natuurverschijnselen kunnen met één 
en dezelfde warmtetheorie behandeld worden. Dit Is Carnets ontdekking. 

Hij maakt ook duidelijk, dat voordien verworven praktische en empirische kennis 
dienstbaar kan worden gemaakt voor de ontwikkeling van de thermodynamica: . 
hiertoe behoren Torricelll's, Guerlcke's en Boyla's kennis van vacuümtechnieken (zie 
de kaders 1.30, 1.33, 1.34 en 1.35), Guericke's ontdekking van de atmosfeer, Blaise 
Pascals vaststelling, dat lucht Ijler wordt bij een verwijdering van de aardbol, enzo
voort. Tot de bruikbare kennis horen Boyla's formule [over de verhouding tussen 
luchtdruk P en luchtvolume V] en de formule, die vlak voor het verschijnen van 
Carnets boek Is opgesteld door diens landgenoot Gay-Lussac en die een verband 
legt tussen volume V en temperatuur T. 

Aan de thermodynamica gaat dan ook een warmtetheorie vooraf. Deze heeft al 
vele empirische en technische gegevens over warmte verwerkt. Wat in het vooraf
gaande is gezegd over de klassieke mechanica kan blijkbaar ook over de thermody
namica gezegd worden: zij ontstaat ... 

dankzij de formulering van de basisbegrippen en -vergelijkingen 
voor een zowel natuurlijke als technische verschijnselen omvattend (vak)gebied 
zodat de afleiding van bekende en eventueel nog onbekende inzichten mogelijk 
wordt en één exacte theorie ontstaat die - a/s het ware - een geheel (vak)ge
bled 'covert'. 

Deze benadering ligt ten grondslag zowel aan de wetenschappelijke revolutie van de 
17e eeuw als aan de Industriële van de 19e eeuw. De mechanica ontstaat tijdens de 
eerste, de thermodynamica tijdens de tweede. 

Axiomatisch deductief betrokken zijn op techniek Is - zo Is hier gebleken • ken
merkend voor de wetenschapsbeoefening tijdens beide revoluties. Zij worden 
begeleid door maatschappelijke omwentelingen. 

In de eerste ontwikkelt zich de 'fysicus' van monnik tot een mathematisch 
getrainde vakspecialist. Sinds de klassieke periode heeft de natuurwetenschap een 
nieuwe taak gekregen. Zij is niet tevreden met een kennis van de natuurprocessen. 
Het zoeken naar een afgesloten wereldbeeld richt zich ook op de technische 
processen. De theoretsiche fysica stelt zich tot doel de wiskundige synthese van 
wetten, die zowel de natuurlijke als de technische processen beheersen. Dit doel 
vereist naast technische en empirische know how ook de beheersing van wiskundige 
vaardigheden. Middeleeuwse fysici [als Albertus Magnus en Roger Bacon] zijn nog 
kloosterlingen. Hun klassieke 'opvolgers' [Galileï, Kepler, Descartes, Guericke, 
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Kader 11.10: Heeft warmte gewicht? 

De Oude Grieken zoals Hero werkten al aan warmtetechnieken en -theoriëen [zie kader 1.13). Om 
efficiënt op de energieschaarste te kunnen reageren zoekt men in de 19e eeuw naar een 
theoretische onderbouwing van de stoommachlnetechnlek. Hierbij wordt een belangrijk resultaat 
geboekt: na eeuwen van vergeefs zoeken daarnaar stuit men op een adekwaat warmtebegrip. 

Men zegt soms, dat woordbetekenissen probleemloos moeten zijn, omdat men ze vaak vrij 
kiest. Dit geldt in een zekere zin voor de omgangtaal. Maar In de exacte wetenschappen bestaat 
een verband tussen de betekenissen van termen en de juiste ldealisaties of abstracties, die voor 
een bevredigende uitleg van verschijnselen nodig zijn. Dit blijkt uit de inzet voor het adekwate 
warmtebegrip. 

In de 17e eeuw menen de Duitsers Joachim Becher [t 1682) en Georg Stahl [t" 1734) een 
geschikte abstractie gevonden te hebben: zij vatten warmte op als een vloeistof: flogiston. We 
voelen haar bij het aanraken van warme voorwerpen; bij houtverbranding gaat ze op in de lucht; 
een soortgelijk proces als verbranding Is de oxidatie; bij contact tussen lichamen vloeit ze van de 
warme naar de koude daarbij een evenwicht zoekend zoals water bij communicerende vaten. Zo 
lijkt flogiston een vruchtbare abstractie, waaraan de uitleg voor vele verschijnselen ontleend kan 
worden. 

Stahls flogiston is een afzonderlijke stof zoals het Griekse element vuur. Hij denkt meer 
bereiken dan de Grieken door flogiston corpusculair op te vatten als een verzameling deeltjes: op 
de botsingen van die deeltjes Is een mechanica als die van Newton toe te passen, zo denkt Stahl. 
Eén bezwaar tegen de hypothese is hem al bekend: oxydatiesleiden tot gewichtstoename. Zoals 
Copernlcus bedenkt ook hij een redmiddel: floglston f heeft een negatief gewicht. In onze termen 
Is f negatieve zuurstof: het heeft zuurstof nodig om te verbranden. De hypothese lijkt ridicuul. 
Toch is ze vruchtbaar geweest wat over verbranding bekend is, wordt toegeschreven aan een 
concreet voorgestelde stof. Met de theoretisch aangenomen stoffen of objecten [van conceptuele 
modellen) bereikt men zo de voorlopige syntheses. Carl Wilhelm Scheele [t 1786) slaagt als 
eerste erin zuurstof [hij noemt het: "Feuerluft"] te lsoleren met behulp van f, die bij hem waterstof 
is. Omdat kaarsen uitgaan in "bedorven lucht" [in de stikstof die onder een stolp overblijft na een 
metaaloxidatie), verbrandt hij In vlam C - bij zijn proef van figuur 1 -de waterstof van flesje A. Is 
de vuurlucht in houder D verbruikt, dan meet hij de overgebleven "bedorven lucht" en stelt vast, 
dat lucht voor 75 % uit stikstof en 25 % uit zuurstof bestaat [in feite Is de verhouding 78 % N2 en 
21 % 0 ). De reactie in figuur. 1 is volgens hem: 

H2 ,waterstof-f) + lucht [02 + N2) N2 [stikstof] + warmte [waterstof - f met 
vuurlucht] 

Daarbij ontstaat H20, maar dit ontgaat hem. De reactie in figuur 2 is volgens hem: 
warmte [vuurlucht + f] + HN03 .... [HN03 + f) + vuurlucht 

Feitelijk Is ze: 
4HN03 ee 4N02 + 2H20 + 0 

Hij onttrekt f aan de warmte in het bovendeel van de distillatiekolf met salpeterzuur [HN03], 
omdat f [volgens de toen gangbare opvatting) bij oxidatie onttrokken wordt aan metalen: 

metalen [toen: kalk met f] + HN03 .... kalk [oxide] + rode dampen [HN03 + f) 
In 1783 schrijft Laveisier zijn Reflexions sur la Phlogistique. Zuurstof is dan ontdekt. De chemie 
beschikt dan ook over een beter inzicht in oxydatie en verbranding. Bijzonder fel is Lavoisiers 
kritiek op de flogistonhypothese. Toch vindt hij nog geen bevredigende uitleg voor verhitting en 
uitzetting zonder een bijzondere stof aan te nemen. Hij noemt haar warmtestof: calorique. Ook 
deze aanname wekt 
misschien onze lachlust 
op en heeft toch nuttige 
effecten gehad. Dankzij 
Lavolsiers conceptuele 
model kan Carnot zich 
een concrete voorstelling 
maken van de energie, 
die verloren gaat, als 
beweging wordt opge
wekt door het stromen 
van de warmtevloeistof 
van een warm naar een 
koel recervoir. Naast 
electrititeit en magnetis
me behoort na Laveisier 
ook warmte tot de im

Figuur 1. 

Figuur 2. 

ponderabilia: tot de aangenomen vloeistoffen zonder [negatief of positief) gewicht. 
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Veranderingen van 
Inhoud van de taak 
van de fysicus: 
a) 
als gevolg van de 
wetenschappelijke 
revolutie 
b) 
als gevolg van de 
industriêle revolutie. 

Huygens, Boyle, Newton] zijn niet mlnder vroom geweest. Kennis van God is voor 
Newton nog het hoogste doel van de natuurkennis. Niet daarin bestaat het verschil. 
Bij het zoeken naar een afgerond wereldbeeld gaan de technisch relevante onderwer
pen en het gebruik van wiskundige methoden telkens sterker een beslissende rol 
spelen. De fysicus wordt hierdoor een specialist. Het eerst kwam dit tot uitdrukking in 
de scheiding tussen geloof en wetenschap: 'vrome' fysici, als Descartes en Newton, 
hebben geen enkele neiging gehad zich van hun kerk af te scheiden; ze komen zelfs 
niet op de gedachte zich te verzetten tegen Galliers veroordeling door hun kerk; en 
toch zijn ze bij hun wetenschappelijke analyses overtulgele 'copernicanen'. 

De eerste revolutie maakt van de generalist een specialist : als wetenschapper 
kan hij een opvatting huldigen die strijdig Is met de opvatting, die hij als lid van zijn 
kerk verdedigt of althans tolereert. De Industriële revolutie, de tweede, impliceert 
voor de fysicus opnieuw een verandering van zijn maatschappelijke rol. 

Hun beroep verandert. Maatschappelijk gezien gaan ze anders functioneren. Voor 
de Industrie krijgt hun know how een praktisch nut dat onvergelijkbaar veel groter is 
dan bijvoorbeeld de kennis van een boekhouder. De lijn der verwachting heeft al 
voordien In die richting gewezen: de stoommachines leiden in hun concrete en 
technische vorm tot Industrialisatie, In hun geiäealiseerde vorm zijn ze het object voor 
de wetenschappers. Een bijzondere relatie tussen Industrialisatie en natuurkennis 
ontstaat later In de 19e eeuw, doordat een 'academische' en strikt wetenschappelijke 
ontwikkeling leidt tot de ontdekking van het elektromagnetisme. 
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Kader 11.11: Energiebegrip & 
1e thermodynamische hoofdwet 

Het idee van een gewichtloze warmtestof stamt uit de 18e 
eeuw [zie kader 11.8]. Het past niet goed In de denktrant 
van stoommachines, die arbeid ontlenen aan brandstof. Het 
is Benjamin Thomson Lord van Rumford [t 1814], die een 
nieuw begrip bedenkt. Hij vertelt: 

"Toen ik onlangs op Inspectie was In de werkhallen van 
een militair arsenaal te München, vlei het mij op, dat 
staal bij het doorboren een hoge graad warmte bereik
te en dat de metaalschilfertjes gloeiend heet waren. • 

Dat wrijving warmte opwekt, bevestigt Rumford met een 
eenvoudige proef: hij brengt water aan het koken door erin 
lang genoeg staal op staal te wrijven. Sir Humphry Davy 
doet nadien de beslissende proef: hij smelt blokjes Ijs door 
ze tegen elkaar te wrijven in vacuüm. Er ontbreekt dan een 
medium, dat de warmtestof zou kunnen opnemen. Zo'n stof 
bestaat dus niet, zo luidt Davy's conclusie. Moeiteloos 
wordt een nieuwe uitleg gevonden. In die tijd demonstreren 
stoommachines dagelijks, dat warmte kan worden omgezet 
in arbeid. Niemand hoeft dan ook overtuigd te worden door 
proeven. Ze zijn alleen nog nodig voor de precisering. Die 
van de scheepsarts J. Robert Mayer [t 1878] tonen aan, 
dat warmte opgevat kan worden als een beweglngsenergie 
van molekulen. Bierbrouwer James Joule [t 1889] (naar 
wie onze energie-eenheid is genoemd) vindt een instrument 
uit om het verband exact vast te stellen: via een koord be
weegt het gewicht in de nevenstaande tekening de as met 
schoepen in een gesloten vat water. De door het vallende 
gewicht verrichte arbeid wordt dan meetbaar: zij is te 
ontlenen aan de temperatuurstijging, die het gevolg is van 
de wrijvingsweerstand van het water. 

Mayers idee van bewegende molukulen leidt tot de 
aanname, dat elk gas een inwendige energie bezit. Bij de 
verwarming van het gas neemt ze toe. Dit merken we bij 
het pompen van een fietsband: het voorste eind van de 
pomp wordt warm. Nemen we een cilinder zoals hiernaast 
is afgebeeld [die lijkt op een fietspomp met een afgesloten 
gat] en verwarmen we het gas. Van toepassing Is dan de 
wet van behoud van energie, de ... 

1e hoofwet a = OU + A 
De toegevoegde warmte a wordt omgezet In Inwendige 
energie OU en in het verrichten van arbeid A [ = kracht x 
weg]: de zuiger wordt omhooggedrukt. Is de zuiger In de 
cilinder vastgemonteerd, dan wordt a geheel omgezet in 
inwendige energie: OU. Het gas verricht hier geen arbeid: A 
= 0. We veronderstellen daarbij, dat de cilinder gevuld Is 
met een ideaal gas: het gedraagt zich exact volgens de 
wetten van Gay-Lussac en Boyle. De inwendige energie van 
een ideaal gas is alleen afhankelijk van de temperatuur 
[verwaar1oosd wordt het volume van de gasmolekulen]. 
Stel, dat de zuiger van onze cilinder bewegelijk Is. Stel 
verder, dat we het gas zodanig kort verhitten, dat de tem
peratuur eerst stijgt en daarna weer terugzakt naar het uit
gangspunt. Dan is OU = 0 en de gehele toegevoegde a Is 
dan omgezet in de arbeid: het tijdig omhoogduwen van de 
zuiger. 
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Kader 11.12: Carnotrendement & 2e thermodynamische hoofdwet 

r, 

WARMTE· 
RESERVOIR 

ABSOLUTE 
TEMPERATUUR 

T, 

MAX. RENDEMENT ~ - T, -12 a- li 

WARMTE· 
RESERVOIR 

ABSOLUTE 
TEMPERATUUR 

T2 

Carnet bewijst in zijn boek [zie tekst], dat het rendement één [1] bij het ontwerpen van 
stoommachines niet haalbaar Is. Zijn bewijs gaat uit van een ideale stoommachine. Ze bestaat uit 
drie onderdelen: een mechanisme, dat een niet nader gespecificeerde arbeid A levert, en twee 
recervoirs r 1 en r 2 met hun repectlevelijke temperaturen T: 

T1 > T2. 

[de absolute T = 0° Kelvin+ 273,15°]. 
Dit temperatuurverschil Is nodig voor het omzetten van de toegevoegde warmte 0 1in A. 
Het rendement van de machine is maximaal, als het proces reversibel [omkeerbaar] is. 
Dan geldt: 

warmte 0 1 = A. 
Zoals bij een waterval - zo toont Carnet aan - kan de warmtestof niet zonder arbeid 'omhoog' 
worden gebracht vanuit r 2. 

In 1850 heeft warmevloeistof plaats gemaakt voor het abstractere energiebegrip [zie de ka
ders 11.10 en 11.11 ]. Clauslus kan dan het maximaal haalbare rendement h formuleren: 

geleverde Arbeid A T 1 • T 2 
h = -

toegevoegde warmte Q T 1 
Is T 2 = 0, dan is h = 1. Voor de 2e hoofdwet zijn drie formuleringen gevonden, die - zo is 
bewezen - gelijkwaardig zijn aan elkaar: 
A: Calusius' formulering: zonder arbeid Is warmte niet te brengen naar recervoir r 1. 

B: Kelvins formulering: arbeid kan niet opgewekt worden zonder een temperatuurverschil. 
C: Voor een systeem voldoet de toestandsgrootheid S, de entropie en de zeer kleine verande

ring dS aan 

dQ 
dS:!!: --

T 

daarbij Is dO een [kleine] toegevoegde warmte en T de absolute temperatuur. Het is-ge
lijk-gelijkteken geldt alleen voor reversibele processen [zie kader 11.12]. 
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Kader 11.13: Thermodynamica, niet alleen reflectie over techniek maar ook natuurfilosofie 

Een perpetuüm mobile is onmogelijk volgens de 2e wet. Zo krijgen Da Vinci, Galileï en Stevln 
gelijk [zie kader 1.25-b en kader 11.6). Als de 2e wet volgens Clauslus' formulering niet zou gelden, 
dan was warmte aan een koudereservoir te onttrekken. Kelvins formulering sluit aan bij Carnots 
inzicht: taperatuurverschil is nodig voor de opwekking van arbeid . 

Het door Clauslus geïntroduceerde entropiebegrip geeft aan de 2e wet en aan de ther
modynamica het karakter van een algemeen natuurwetenschappelijk beginsel, dat niet tot 
machinale werkingen beperkt blijft. Gaan we namelijk uit van reversibele processen, dan volgt uit 
de vergelijking: 

dQrev = T · dS 
Dit betekent, dat de entropie in een gesloten systeem nooit afnemen kan. We nemen nu aan, dat 
het heelal zo'n systeem Is. Van dit systeem zijn ons alleen irreversibele processen bekend: 
consumptie, verbranding in motoren, enzovoort. Was de voortbeweging van een schip op zee 
een reversibel proces, dan moest het in staat zijn energie te putten uit de zee. Het schip moest 
een recervoir hebben, waarvan de temperatuur voordurend lager is dan die van de zee. Dit vereist 
energie, die vergelijkbaar is met die van een koelkast. Als gesloten systeem ontwikkelt zich het 
heelal dan ook naar temperatuurgelijkheid, naar entropie. Die toestand wordt in de 19e eeuw 
genoemd: Wärmetot. 

De thermodynamica betekent een grote overwinning op de beperkingen, die voordien zijn 
opgelegd door Galileï en Newton. Voor de mechanica hebben hun inspanningen geleid tot exacte 
omschrijvingen van 'kracht' en 'massa'. Maar over de oorzaken van beweging willen ze geen 
hypothese toestaan. Dit bevodert het speculeren over een perpetuüm mobile. Aan de Franse 
Académle Royale des Sciences zijn In de 18e eeuw zo vele 'onmogelijke' ontwerpen voorgelgd, 
dat zij bekend maakt in 1775 geen ontwerp In behandeling meet te nemen. Carnot publiceert een 
halve eeuw later [in 1824) de eerste thermodynamische analyse. Weer een halve eeuw later zijn 
de grondbeginselen voor de oplossing bekend. 

Terwijl de eerste twee wetten van de ther
modynamica toe te passen zijn op vele gebie
den van de techniek, is dit iets minder het ge
val bij de 3e wet. Na de eeuwwisseling is deze 
doorNernst geformuleerd: 

3e hoofdwet: bij het absolute nulpunt [T 
= 0° Kelvin = -237,15° C] ver1open alle 
veranderingen van toestand zonder ge
paard te gaan met entropieveranderingen. 

Planck heeft hiervoor een andere formulering 
gevonden: 

De entropie van elke zuiver kristallijne vaste 
stof in zijn laagste energietoestand is bij 
het absolute nulpunt gelijk aan nul. 

Met zuiver kristallijne vaste stoffen zullen we 
ontmoeten in hoofdstuk 111, als we ons bezig 
houden met de transistor. 
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James Clark Max
well (t 1879) 

Gilberts eerste afba
kening tussen elek
triciteit en magnetis
me 

Charles Dufay's 
onderscheid tussen 
negatieve en posi
tieve lading. 

Wet van Coulomb 

Een zwakke analo
gie tussen mechani
ca en elektriciteit 

Verschil tussen 
idealisaties elektrici
teitsleer en mecha
nica 

Wet van Ohm 

11.8 Makrotheoretische stimulering van techniek 

§ 1. Derde makrosynthese: elektromagnetisme 

Maxwells betekenis voor het elektromagnetisme lijkt op die van Newton voor de 
klassieke mechanica: ze zijn beiden in staat geweest de resultaten van hun voorgan
gers te overzien en de basisvergelijkingen ervoor te formuleren [Bij de thermodynami
ca ontbreekt zo'n 'reus': stukje bij beetje worden de hoofdwetten ervan gevonden 
door verschillende geleerden; zie de kaders 11.9, 11.10 en 11.11]. James Clark Maxwell 
(t 1879) heeft de vergelijkingen voor het elektromagnetisme geformuleerd. Hij heeft 
zich - evenals Newton - bediend van de technische en empirische inzichten die 
verworven zijn door zijn voorgangers. 

1.1. Elektriciteitswetten 
De voorgeschiedenis van het elektromagnetisme begint met Gilberts boek uit 1600 
over het magnetisme [zie kader 1.28]. Elektriciteit wordt hierin nog negatief omschre
ven als de kracht, die zich onderscheidt van de zwaartekracht en ook van de 
magnetische kracht. In 1600 zijn elektriciteit en magnetisme dan ook per definitie aan 
elkaar tegengesteld. 

In 1735 ontdekt de Fransman Charles Dufay het verschil tussen de positieve en 
de negatieve elektrische lading. In 1778 formuleert Coulomb het verband tussen 
afstand en kracht van elektrische aantrekking of afstoting [zie kader 11.12]: 

de kracht F, die twee geladen lichamen op elkaar uitoefenen, is evenredig met 
het produkt van de grootte van hun ladingen (q) en omgekeerd evenredig met 
het kwadraat van hun afstand (r): q1 • q2 

F =---

Natuurlijk Is het al voordien bekend geweest, dat zo'n verband moest bestaan: wordt 
bamsteen langer dan normaal gewreven en dus meer opgeladen, dan trekt het 
papieren snippers sterker aan dan normaal. De exacte formulering van dit verband 
vereist echter de slim bedachte meetinstrumenten en de goed doordachte proeven 
van Coulomb. 

Er bestaat een analogie tussen diens wet over de invloed van de ladingen en die 
van Newton over de gravitatiewerking: beide voorspellen de afname van de invloed 
van die werking met het kwadraat van de afstancl. Toch is deze overeenkomst te 
zwak om een eenheld te funderen tussen mechanica en elektromagnetisme: want de 

· gravitatietheorie kent alleen een aantrekkingskracht en niet een afstotingskracht. 
Bij de formulering van zijn wet laat Coulomb de invloed van het medium buiten 

de beschouwing zoals dat vroeger Galileï gedaan heeft bij het. formuleren van zijn 
val-, worp- en slingerwetten. Zoals Galileï weet ook Coulomb, hoe sterk het effect 
kan worden beïnvloed door het medium: water geleidt beter dan lucht, koper beter 
dan hout, etc. Het buiten beschouwing laten Impliceert geen geringschatting: de 
bestudering van invloed van het medium [geleiding en weerstand] laat Coulomb over 
aan nader onderzoek [zoals Newton de 'storende' factoren bestudeerd heeft, die 
Galileï buiten beschouwing gelaten heeft]. Ook deze overeenkomst tussen mecha
nisch en elektrisch medium is te zwak voor een bruikbare analogie: geleiding door 
het medium is immers niet als storende factor te beschouwen. 

De werkingen van het medium (geleiding en weerstand) vormen later Inderdaad 
het centrale thema in het onderzoek van Ohm (t 1854). Deze heeft zijn succes te 
danken aan een voorafgaande uitvinding: die van de eerste 'batterij' door Allesandre 
Volta in 1800 [zie kader 1.32]. Het model, dat Volta aan de Royal Society presenteert, 
bestaat uit een zuil, die gevormd wordt door een aantal paren ronde platen: paren 
van zilveren en zinken platen; tussen elk paar bevindt zich een doek die met een 
verdund zuur vochtig gemaakt Is. De zuil Is een extreem belangrijke vinding; een 
permanente stroombron is voordien immers nooit beschikbaar geweest. De experi
menten worden erdoor aanzienlijk gemakkelijker. Ohm heeft hiervan ook geprofiteerd 
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Kader 11.14: 'Een bewijs' van analogie tussen zwaartekracht en elektriciteit? 
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deeltje 2 Afstand tussen deeltje I en 2) 

De mUitalre ingenieur Charles Augustlne Coulomb [t 1806) toont de omgekeerde kwadratenwet 
(1 /r-2] voor elektrische afstoting aan met zijn hier links afgebeelde torsiebalans. Door de afstand 
tussen de bolletjes t en a In de glazen koker te halveren neemt de kracht tussen de centra van de 
bolletjes toe met een factor vier. De waarden worden op de schaal OQ In het midden van koker 
ABDC afgelezen. Coulomb heeft slechts drie waarnemingen gedaan om dit aspekt van zijn wet 
vast te stellen. Met de rechts afgebeelde proefopstelling [koperen bol G met de straal r en een 
rondje goudpapier van 2 cm) stelt hij vast, dat de kracht tussen de elektrisch geladen lichamen 
evenredig is met het produkt van de elektrische ladingen, die hij In overeenstemming met de 
newtonlaanse traditie "elektrische massa's" noemt. De bovenstaande vergelijkingen verduidelijken 
Coulombs analogieredenering. 
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Drievoudige analo
gie tussen elektrici
teit en hydra-eigen
schappen: 
-weerstand R 
-stroomsterkte I 
-potentiaalverschil V 

Ohms wet en super
geleiding die nu bij 
94 K bereikbaar is. 

Weerstand R afhan
kelijk van tempera
tuur en metaalsoort 

Keramisch materiaal 

1 e Verband van 
elektriciteit en mag
netisme: 
magnetische kracht 
werkt loodrecht op 
elektrische stroom. 

bij de experimentele fundering van zijn wet: 
de stroomsterkte (I) is gelijk aan het potentiaalverschil M 
gedeeld door de weerstand (R) van de geleidende draad: 
I = V/ R 

Dit impliceert, ... 
stroomsterkte x weerstand = spanning 
I. R = V 

Ook Ohms onderzoek vormt weer een context, waar analogieën een centrale rol 
spelen. Hij vergelijkt elektriciteit niet met mechanische maar met hydrodynamische 
processen. Volgens hem Is een elektrische stroom een soort fluïdum, dat met een . 
stroom water de volgende drievoudige overeenkomsten heeft ... 
1: het potentiaalverschil (de hoeveelheld "Volt") heeft volgens hem een gelijkenis met 

het hoogteverschil van bijvoorbeeld watervallen, 
2: de weerstand (nu soms in "Ohm" soms in "Reslstance" uitgedrukt) Is volgens hem 

te vergelijken met de dikte van een waterleldingsbuls en ... 
3: de stroomsterkte (in "Ampère" of "I" uitgedrukt) Is volgens Ohm vergelijkbaar met 

de hoeveelheld water: Is het hoogteverschil groot en de weerstand van de buis 
klein, dan stroomt het water snel. 

Voor Ohm vormen deze drie analogiëen de leidraad bij zijn ontdekking, ... 
dat de weerstand van een draad evenredig is met de lengte en de temperatuur en 
omgekeerd evenredig is met de dikte. 

* 
Tegenwoordig weten we, dat de weerstand R ook nog afhankelijk is van de metaal
soort; de weerstand R van de metaalsoort Is te berekenen met de formule 

R = rsp.lfs, 
daarbij is 

I de lengte van een cilindrische draad, 
s het doorsnee-oppervlak en 
r8pde weerstandscoëfficient die past bij de soort van het draadmateriaaL 

De weerstand verdwijnt geheel bij supergeleiding. In 1911 doen Heike Kamerlingh 
Onnes en Gilles Holst proeven In hun Leidse laboratorium bij een temperatuur van 
4,2 Kelvin (dit is 4,2 graden boven het absolute nulpunt, dat bij -273,15° C ligt). Zij 
ontdekken, dat de weerstand van kwik, aluminium, tin, lood en van enkele legeringen 
verdwijnt bij die temperatuur. Deze Leidse ontdekking wordt supergeleiding ge
noemd. Dit verschijnsel boeit nog steeds de experimentatoren. Ze vragen zich af, of 
het bereikbaar is bij normale kamertemperatuur. In het IB,M-Iaboratorium te Zürich 
heeft Alex Müller in 1986 een belangrijke vooruitgang geboekt: met een soort 
aardewerk bereikt hij supergeleiding al bij 35 Kelvin. Hij krijgt hiervoor in 1988 de 
Nobel-prijs. Inmiddels Is met een keramisch materiaal (uit koper- en yttriumoxyde en 
bariumcarbonaat) supergeleiding al bereikbaar bij 94 Kelvin, wat toch nog redelijk ver 
verwijderd is van het Celsiusnulpunt Het eind van deze ontwikkeling is nog niet in 
zicht. De industriële laboratoria verwachten, dat supersnel werkende mikro-elektronica 
gerealiseerd kan worden met materiaal, dat bij kamertemperatuur supergeleidend is. 
Omdat geen laboratorium hierbij een achterstand wil oplopen, wordt veel inspanning 
gewijd aan die verwachting. Toch Is zij speculatief: op het ogenblik garandeert geen 
theorie de mogelijkheid van supergeleiding bij zo'n hoge temperatuur. Na dit uitstapje 
naar het heden keren we terug naar het verleden: de geboorte van de elektromag
netische synthese in de 19e eeuw. 

* 
De Deen Christian 0rsted zet een belangrijke stap in de richting van de unificatie van 
magnetisme en elektriciteit, als hij in 1820 ziet, hoe het gedrag van een kompasnaald 
wordt beïnvloed door een stroomgeleidende draad. Na enig experimenteren stelt hij 
vast, dat die Invloed zich alleen voordoet, als naald en draad zich parallel boven 
elkaar bevinden. Maken naald en draad een hoek van 90° (naald In horizontale en 
draad in verticale richting), dan gebeurt er niets. Ook de stroomrichting blijkt een rol 
te spelen: ze leidt tot een afwijking In de ene of andere richting. Combinaties van de 
waarnemingen leiden tot de zogenaamde rechterhandregel van fZJrsted, die nu nog 
wordt gebruikt als ezelsbruggetje om de richtingen te bepalen: 
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Kader 11.15: Eerste ideëen over velden 

Het eerste idee over velden is ontstaan, doordat 0rsted de rechterhandregel bedenkt als ezels
bruggetje om de relatle tussen stroomrichting en richting van de campasnaald te bepalen [zie de 
bovenstaande tekeningen; de richting van de stroom Is In de tekening links onder: van de lezer 
af]. 

Faraday denkt aan het bestaan van een magnetisch veld bij zijn Interpretatle de figuren, die 
een staafmagneet op een blad papier met ijzelvijlsel maakt, zoals de tekening hier onder laat zien. 

0rsteds regel kan ook toegepast worden bij de door Faraday ontdekte verschijnselen: als een 
stroom wordt opgewekt In een draad door een magnetisch veld van een stroom In een andere 
draad, zoals de tekening hiernaast illustreert [de stroomrichting Is hierbij van de plus- naar de 
minpool; de elektronen bewegen zich echter In de omgekeerde richting, zoals we In 111 zullen 
zien]. 
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0rsteds rechter
handregel 

Een lntu'llle van 
velden ' 

2e Verband: 
Faraday's magneet
Inductie, dynamo's 

3e Verband: 
Faraday's tweede 
inductiesoort 

Empirisch (d.i. nog 
niet theoretisch te 
verklaren) Is de 
uitleg voor de drie 
·verschijnselen van 
. wederzijdse Invloed 
tussen magnetisme 
en elektriciteit. 

Drie soorten elektri
citeit? 

omsluit met Uw rechterhand de duim van Uw linkerhand; de duimen wijzen dan in 
de stroomrichting en de vingers van de rechterhand wijzen dan in de richting van 
de magnetische veldlijnen. 

Dit is een handige en nuttige regel. Maar hij verklaart natuurlijk nog niets. 
In heel Duitsland wordt 0rsted uitgenodigd om als 'entertainer' de ontdekking te 

demonstreren, als deze bekend wordt. Wordt hem om een verklaring gevraagd, dan 
spreekt hij over krachtlijnen of -velden, waarvan· de richting strookt met die regel. Zo 
ontstaat de eerste gedachte over velden; later zal ze Inderdaad tot de verklaring van 
de elektromagnetische verschijnselen leiden. 0rsteds proef verduidelijkt de eerste eis, 
waaraan aangenomen velden moeten voldoen: deze moeten de uitleg geven voor het 
feit, dat de magnetische krachtlijn loodrecht staat op de richting van de elektrische 
stroom. Opdat zo'n intu'llleve gedachte over velden uitgroeit tot een theorie, zijn meer 
gegevens nodig en moeten wetten meer informatie geven over het karakter van die 
velden. Pas dan kan de theorie geformuleerd worden en Is de gewenste uitleg vanuit 
basisvergelijkingen mogelijk. Twee Britten nemen die taken op zich: Faraday en 
Maxwell. 

Elektriciteit roept magnetische krachten op, zo blijkt uit 0rsteds proef. Is het 
omgekeerde ook mogelijk? Is dit Inderdaad het geval, dan moet de veldentheorie aan 
nog een tweede els voldoen: het antwoord vinden op de vraag, hoe magnetisme 
elektrische verschijnselen beïnvloeden kan. Na vele vergeefse pogingen slaagt 
Faraday erin het 'omgekeerde' verschijnsel te realiseren; het wordt 'inductie' ge
noemd: met een magneet wordt in een draad een elektrische stroom opgewekt 
(geïnduceerd), zoals dat nu gebeurt in onze fietsdynamo's. Faraday gebruikt hiervoor 
een spoel, die hij van koperdraad heeft gewikkeld; de uiteinden ervan verbindt hij met 
een galvanometer. Beweegt hij de magneetstaaf In de spoel naar binnen, dan geeft 
de meter een stroomstoot aan. Houdt hij de magneet onbewogen in de spoel, dan is 
. geen inductie waarneembaar. Trekt hiJ de magneet weer uit de spoel naar buiten, dan . 
signaliseert de meter weer inductie. De richting Is dan tegengesteld aan de vooraf
gaande. 0rsteds rechterhandregel Is In een wat gewijzigde vorm ook hier toepasbaar: 
de duimen wijzen In de richting van de pluspool, de vingers van de rechter hand in 
de richting van de stroom. 

Faraday ontdekt nog een tweede Inductiesoort de stroom van een draad kan In 
een andere draad wederom stroom Induceren. Van twee wikkelingen worden de 
uiteinden van de ene verbonden met een galvanometer en die van de andere met 
een batterij. Dan zijn de reacties vergelijkbaar met de vorige: de galvanometer slaat 
in de ene of andere richting uit, als het contact met de batteriJ verbroken respectieve
lijk gesloten wordt. Er gebeurt niets bij een ononderbroken contact met de stroom
bron. Stroomstoten van tegengestelde richtingen worden blijkbaar geïnduceerd door · 
het afwisselend sluiten en verbreken van de contacten. De derde· eis aan de velden
theorie was de verklaring van dit derde soort verschijnsel. 

0rsteds en Faraday's proeven leveren slechts empirische (dit is: theoretisch nog 
niet verklaarbare) inzichten in verschillende relaties tussen elektriciteit en magnetisme. 
Een bevredigende 'synthese' van die inzichten is bereikt, als het antwoord is gevon
den op de vraag: 

hoe resulteren de drie genoemde verschijnselen uit de wederzijdse Invloed van 
magnetisme en elektriciteit op elkaar? 

Maar daaraan vooraf gaat een vraag, die een fundamenteler karakter heeft: 
bestaat er áán soort elektriciteit, die In verschillende gedaantes zich voordoet, 
of bestaat er meer dan áán sóort elektriciteit? 

Proeven van Faraday leiden tot h.et antwoord op de tweede vraag, Maxwells reflecties 
over 0rsteds en Faraday's resultaten leiden tot het antwoord op de eerste. 

1.2. Eenheid van elektriciteit 
Hoe komt de experimentator Faraday op zo'n prlnclplêle vraag als de tweede? Zijn 
toehoorders hebben hem ertoe geprest. Telkens wanneer hij zijn inductieproeven 
toont, wordt hem gevraagd, wat voor stroom zijn dynamo opwekt. Voor die tijd Is die 
vraag heel begrijpelijk. Voordien heeft Volta de werking van zijn zuil verklaard met de 
Invloed van het zuur in de doeken op de metalen platen; dat leidt tot een plausibele 
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Kader 11.16: Elektrolyse en haar betekenis 

De elektrolyse Is een vinding van het begin van de 19e . 
eeuw. Zij berust op een andere vinding: die van de batterij 
door Volta in 1900 . . De hiernaast afgebeelde Sir Humphry 
Davy [t 1829) laat In zijn colleges zien, hoe belangrijk de 
elektrolyse is zowel voor de lndustrlêle produktie als voor 
de wetenschappelijke chemie en fysica. 

Hiernaast laat de afbeelding zien, hoe met elektrolyse 
water opgespitst wordt In zijn elementen waterstof en 
zuurstof. De elementen Is men In de 19e eeuw gaan wegen. 
Zo heeft men vastgesteld, welke verhoudingen er bestaan 
tussen de gewichten van de elementen. Dit heeft wederom 
geleid tot Inzichten in de verhoudingen tussen de gewich
ten en massa's van atomen [ofschoon over het bestaan 
van het atoom nog niets bekend is . in die tijd]. Voor de 
ontwikkeling Is dat inzicht van groot belang gebleken. Op 
grond van deze kennis Is J.J. Thomson immers In staat om 
in 1897 vast te stellen, dat hij een deeltje [het elektron] 
heeft ontdekt, dat kleiner moet zijn, dan de kleinste atoom. 
Ook dan is er nog niets bekend over het atoom en zijn luurstof 

structuur. 
Sir Hymphry Davy lsoleert met de elektrolyse: kalium, 

natrium, calslum, strontium, barium en magnesium. Hij 
gebruikt hiervoor de [onderstaande] In 1810 ontworpen 
batterij, die uit 200 porseleinen bakken met telkens 10 paar 
elektroden. Deze worden tezamen uit de bakken getrokken 
voor de reiniging, zoals de afbeelding laat zien. 

De verzilvering is de eerste Industriële toepassing. De 
tekening hiernaast Illustreert dit proces: positief geladen 
zilver-lonen verlaten de zilveranode en ontladen zich aan de ·· 
anode: de lepel. Bij geschikt gekozen randvoorwaarden 
[temperatuur, aard van de oplossing, stroomsterkte en 
spanning) wordt de lepel bedekt met een zilverlaag. 

~ _ , 
,0 "1 

bron voor geli jkstroom 
+ 

wataratof 

anode/z i lver kathode/lepel beata.and 

uit geel koper 

zllverzoutoplossl ng 
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Sir Humphry en 
John Davy 

Lavoisler(t 1794) 

Is zoutzuur 'zuur'? 

Wat is een che
misch element? 
Boyle's Sceptische 
chemicus 

Relatie elektriciteits
leer en experimen
tele chemie 
Volta's zuil en elek
trolyse 

Faraday's opleiding 
en Idealen 

uitleg van de afnemende werking: de doeken drogen na enige tijd uit. Faraday's 
dynamo werkt op een andere rnanier en doet denken aan een anderssoortig ver
schijnsel. Dat leidt tot de vraag: bestaat er maar één stroomsoort of bestaan er drie: 
de elektrostatische van gewreven barnsteen, die van Volta's zuil en die van Faraday's 
'dynamo'? Anders geformuleerd: Is elektriciteit één basisverschijnsel of is zij een 
complex resultaat van verschillende op elkaar Inwerkende krachten? In het eerste 
geval bestudeer je de eigenschappen van dit ene verschijnsel, in het tweede de 
specifieke eigenschappen van de krachten, die In hun wisselwerking elektriciteltsver
schijnselen oproepen. 

Voor Faraday is elektriciteit een elementair verschijnsel. Daaraan heeft hij nooit 
getwijfeld. Zijn situatie is echter delicaat: hij moet voorzichtig zijn bij het uitspreken 
van zijn vermoeden: bij deze kwestie Is John Davy zijn tegenstander en die Is de 
broer van Sir Humphry Davy. Welnu, aan Sir Humphry heeft Faraday zijn carrière te 
danken: hij Is begonnen als krantenjongen en heeft zich later omhooggewerkt tot 
boekbinder en dat garandeert in die tijd een goed Inkomen. Het werk vindt hij echter 
geestdodend. Daarom zoekt hij naar een baan, die hem meer Intellectuele bevredi
ging geeft. Om zijn kennis te vergroten leest hij de boeken, die hij moet inbinden. Zo 
raakt hij vertrouwd met de wetenschappelijke ontwikkelingen van die tijd. Hij ontdekt 
ook het belang van Humphry's avondcolleges. Veel Londenaren bezoeken ze, omdat 
er imponerende proeven gedaan worden met Volta's zuil. Een ervan 'bewijst' het 
ongelijk van Laveisier (t 1794): deze heeft gemeend, dat zoutzuur zuurstof bevat 
vanwege de 'zure' eigenschappen. Sir Humphry Davy ontleedt met zoutzuur in 
waterstof en chloor, en laat zo zien, dat het 'zure' niet berust op de aanwezigheld van 
zuurstof maar op de waterstof in het zoutzuur. 

In de ontwikkeling van de experimentele scheikunde vertegenwoordigen inder
daad Sir Humphry's proeven een revolutie: zij Is te danken aan Volta's zuil, aan de 
eerste batterij. Deze vinding opent een effectieve weg voor het opsporen van nog . 
onbekende chemische elementen. Het klassieke elementbegrip Is lang voordien, In 
1661, voor een belangrijk deel vastgelegd door Robert Boyle in diens boek De 
sceptische chemicus. Boyle heeft erin het voorstel gedaan te stoppen met de 
Middeleeuwse discussie over de vraag, of aarde, water, vuur en lucht de schelkundi
ge basiselementen zijn. Een element Is een stof, die met beschikbare technieken niet 
verder kan worden ontleed, zo meent hij. Enerzijds wordt het begrip 'element' 
hierdoor relatief: het wordt afhankelijk van de technieken die in een bepaalde tijd 
beschikbaar zijn. Anderzijds stimuleert Boyle's begrip het proefondervindelijke . zoeken 
naar de basiselementen. 

Bijna anderhalve eeuw later, direct na het bekend worden van de uitvinding in 
1800 (en nog voordat Volta het ding getoond heeft aan de Royal Society in London), 
ontdekken Nicholson en Char1ie, dat die zuil elektrolyse mogelijk maakt. Elektrolyse 
'ontmengt' stoffen in elementen, als de polen van de batterij in een vloeistof worden 
gehouden. Zoutzuur wordt ermee ontleed, doordat waterstof ontstaat bij de ene pool 
en chloor bij de andere, water wordt ermee gesplitst In waterstof en zuurstof, etc. De 
proeven van onze schoolchemie hebben In Faraday's tijd de betekenis van een 
revolutie. Weliswaar Is ontbinding onder Invloed van warmte dan al een bekend 
verschijnsel, maar elektrolyse Is een effectievere en efficlêntere methode. Met deze 
proeven vermaakt Sir Humphry de bezoekers van zijn colleges. Met het geld, .dat ze 
opleveren, betaalt hij zijn assistenten, die werken aan het elektriciteitsonderzoek. 
Faraday bezoekt de colleges In 1813. Van zijn aantekeningen maakt hij een mooi 
ingebonden boek. Hij stuurt het Sir Humphry toe en in de begeleidende brief maakt 
hij zijn ver1angen kenbaar assistent te willen worden. Het Is de brief van een Idealist, 
die zijn lucratieve baan als boekbinder wil opgeven om ;zich verdienstelijk te rnaken 
voor de wetenschap. De opzet lukt. De brief maakt op Humphry een positieve Indruk. 
En zo begint Faraday's academische carrière. 

De anekdote verduidelijkt vijf zaken. Zij vermeldt Faraday's idealisme en ook 
diens opleiding. Ook blijken eruit relaties tussen ontwikkelingen in de elektriciteitsleer 
met die in de experimentele chemie. Het verhaal verduidelijkt ook nog, waarom 
Faraday zorgvuldig te werk gaat bij het weer1eggen van de mening van Sir Humph
ry's broer. Ten slotte vormt de elektrolyse een wezenlijk onderdeel in de weer1egging: 
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Kader 11.17: De 'natuurfilosofie' van het elektro
magnetisme 

Charles de Coulomb [t 1806], Luigi Galvani [t1798], 
Ales- sandro Valta [t 1827], André Marie Ampère 
[t 1836], Hans Christiaan 0rsted [1851], Georg Si
man Ohm [t 1854] en Miehaal Faraday [t 1867] 
hebben in het midden van de 19e eeuw over de 
elektriciteit en het rnagnetiseme een grote hoeveel
heid experimentele kennis vergaard. Nadien ontstaat 
de vraag naar een overzicht, een synthese. Zij moet 
voldoen aan twee eisen: 
(1) een samenvatting van de verworven inzichten ten 
aanzien van elektriciteit en magnatisme en ... 
(2) de relatie bepalen van die inzichten met andere 
disciplines. 
Het startsein voor het zoeken naar die synthese geeft 
Faraday op 21 juni 1834 in zijn voordracht voor de 
'Royal lnstitution' te Londen. Hij bericht dan over de 
omzetting van 'chemische kracht in warmte' bij che
mische proeven, over de verandering van 'chemische 
kracht in elektriciteit' in Volta's zuil, over de overgang 
van 'elektrische kracht in warmte' bij elektrische 
weerstanden, over de omvorming van 'warmte in 
elektrische kracht' bij thermodynamische effecten, 
over de transmutatie 'van elektrische kracht in licht' 
bij een elektrische vonk. Uit zijn geloof in deze 'na
tuurfilosofie' van de universele transmutaties van de 
krachten put Faraday de motivatie voor zijn zoeken: 
sinds 1822 probeert hij magnetisme in elektriciteit om 
te zetten, omdat - zo weet hij - het omgekeerde 
immers ook gelukt is! Sindsdien probeert hij even
eens de invloed van elektriciteit op het licht te ont
dekken! . 

Wat bij deze 'natuurfilosofie' opvalt is, dat het be
grip 'kracht' gemeengoed Is geworden [terwijl dit in 
de tijd van Newton nog niet het geval is] en dat het 
abstractere begrip 'energie' nog ontbreekt. Faraday's 
ideëen zijn voldoende voor een eeuw wetenschappe
lijk werk. 

In 1861 zet Màxwell de eerste stap In de richting 
van de synthese door een conceptueel model te 
introduceren. Het lijkt op Descartes' conceptuele 
model [zie de kaders 1.28 en 11.4-b], waarvan Newton 
heeft gezegd, dat het een hypothese vormt en dat hij 
er in de mechanica niet over wenst te speculeren. In 
tegenstelling tot Descartes kent Maxwell aan zijn 
modelvoorstelling geen realiteitswaarde toe: ze heeft 
volgens hem een 'provisorisch karakter'; het moet 
een juiste voorstelling bevorderen over het wezen 
van de elektriciteit en mag geen belemmering vor
men bij het onderzoek niet schaden. 

Enerzijds lijkt Maxwells model een plausibele 
uitleg te geven voor de ontdekking van 0rsted; daar
om oogst het bewondering. Anderzijds roept het 
vele nieuwe vragen op, die pas in de 19e eeuw or
den opgelost [zie kader 11.18]. 
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als Faraday de bestaande stroommeters verbeterd heeft met een nieuw ontwerp, dan 
is hij in staat experimenteel de volgende relatle te funderen: de hoeveelheid stof, die 
per seconde vrijkomt aan de polen, Is evenredig met de stroomsterkte. 

Dit verband geldt onafhankelijk van de temperatuur, van de grootte der polen en 
van de afstand tussen de polen. Zo kan Faraday aantonen, hoe elektrostatische 
elektriciteit, die van Volta's zuH en die van zijn dynamo dezelfde elektrolyse bewerken. 
De drie soorten elektriciteit kunnen ook een magneet richten. Zo is John Davy's 
mening weerlegd. De eenheld van elektriciteit Is nadien niet meer in twijfel getrokken. 

Faraday's methode van weerleggen is echter een indirecte: hij laat slechts· zien, 
dat de drie soorten elektriciteit dezelfde effecten oproepen. Een directere weg kan hij 
nog niet begaan. Hij kent immers· nog niet de elektronenstromen. Dat is pas in onze 
eeuw bespreekbaar. 

1.3. Faraday's en Maxwells veldbegrip 
Na het 'bewijs' van de eenheid van de elektriciteit gaan we nu over naar de andere 
vraag, die genoemd is: de vraag naar de relaties tussen de verschijnselen elektriciteit 
en magnetisme. Maxwell beantwoordt ze met zijn veldvergelijklngen. 0rsted en 
Faraday hebben al nagedacht over het veldbegrlp. Maar het verkrijgt pas een precisie 
dankzij de vergelijkingen In Maxwells artikel "Over Faraday's krachtlijnen" (1855) en 
die In zijn Handboek over elektriciteit en magnetisme (1866). Het veldbegrip Impli
ceert een breuk met het newtoniaanse mechanica-denken, dat voordien algemeen 
verbreid Is geweest. 

De thermodynamica heeft niet tot zo'n breuk geleid, omdat men in de 19e eeuw 
erop vertrouwde, dat de wetten van de mechanica en van de thermodynamica wel 
eens ooit samengevoegd kunnen worden In een synthese. Denk maar eens aan de 
mechanische en thermodynamische (energetische) analyse van de slinger: ze lelden 
tot elkaar aanvullende Inzichten zonder een conflict tussen de begrippen. Maar het . 
elektromagnetisme veroorzaakt van meet af aan een breuk met het mechanica-den
ken. Dit is al In de tijd van Faraday bekend; de tegenstelling tussen het elektromag
netisme en de mechanica Is dan al duidelijk op grond van de volgende vier verschijn
selen: 
1: Uit Dufay's ontdekking van het verschil in lading volgt immers, dat er geen sterke 

overeenkomst kan bestaan tussen Coulombs en Newtons wetten, ofschoon belde 
spreken over de afname van de kracht met het kwadraat de afstand; voor 
gravitatie is het verschil In lading immers niet relevant. 

2: Nog een tweede verschil tussen mechanische en andere verschijnselen Is dankzij 
Duffay en Coulomb duidelijk. Bij elektriciteit en magnetisme is het niet de massa 
van een bol maar de grootte van de lading die de kracht bepaalt. De gravitatie
kracht van een bol is afhankelijk van zijn massa. 

3: 0rsteds en vooral Faraday's proeven brengen nog een derde verschil aan het 
licht: elektrostatische, magnatostatische en gravitatievelden beïnvloeden elkaar 

· niet, tenzij er Jets beweegt; er is geen Inductie tenzij bij veranderingen: het 
bewegen van de magneet Is in het ene geval, het verbreken of sluiten van het 
stroombroncontact Is In het andere geval vereist om een kracht op te wekken. 
Gravitatie daarentegen wordt niet opgeroepen door veranderingen in de tijd. Zij 
kan een snelle beweging oproepen, maar zij verspreidt zich niet met een snel
heid, zoals dat met elektriciteit, en magnetisme het geval is. 

4: Nog een vierde verschil blijkt uit de proeven. De richting van de opgeroepen 
kracht staat loodrecht op de richting van de oorspronkelijke kracht. Faraday be
schouwt dan ook een magneet als een krachtbron, die een bestaand magnetisch 
veld verstoort; om dit te Ulustreren beroept hij zich op het bekende verschijnsel 
van Ijzervijlsel op een blad papier: het volgt de lijnen van een magneet, die onder 
het blad wordt bewogen. In vergelijking hiermee Is de gravitatie een 'eenvoudig' 
werkende kracht: zij verbindt 'rechtlijnig' de puntmassa's. 

Faraday Introduceert het veldbegrip om Inzicht te krijgen In die vier verschijnselen die 
afwijken van de mechanische. Maxwell volgt hem In dit punt. Maxwells mathematise
ring en idealisering geven aan het veldbegrip echter een specifiek karakter. Dit blijkt, 
als we het vergelijken met het mechanische begrip 'puntmassa': 
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Kader 11. 18: Flux "'' 

Ir 
' 

Figuur 1 

Voor de verklaring van het door 0rsted ontdekte verschijnsel neemt Maxwell naast de gebruikelij
ke elektrische stroom door een draad nog een tweede elektrische stroom aan: een elektrische 
flux "''. Deze vormt nog steeds een basisbegrip van het elektromagnetisme en wordt nu 'verplaat
sings- of verschuivingsstróom' genoernet Het is de stroom in de kleine onderbreking van een 
draad. Ondanks de onderbreking blijft in de draad van figuur 1 magneetveld H gehandhaafd, als 
aan de aansluitingen van de draad de spanningen continu verhoogd worden. In tussenruimte d 
ontstaat dan een groeiend elektrisch veld, waarvan de krachtlijnen met pijlen zijn aangegeven. 

Maxwells verschuivingsstroom is zelf eigenlijk geen stroom maar het begin van een stroom. 
Om hiervan een voorstelling te vormen denke men aan twee tandwielen, die In dezelfde richting 
draaien. Dit Is alleen mogelijk, als een derde tandwiel tussen die twee wielen draait [zie figuur 2]. 
·De functie van het derde tandwiel is vergelijkbaar met die van Maxwells verschuivingsstroom. In 
figuur 3 zijn wervels getekend met ertussen kleine bolletjes, die Maxwell 'frictiedeeltjes' noemt. Is 
het systeem in rust, dan ontbreken magnetisme en elektriciteit. Beweegt zich een elektrische 
stroom van links naar rechts (voorgesteld door de bolletjes met de pijlen naar rechts], dan gaan 
de wervels draaien: de . wervels boven de stroomdraad draalen tegen de klok, die onder de 
stroomdraad gaan met de klok mee. Dit wordt verduidelijkt door figuur 4; de wervels zijn 
driedimensioneel voor te stellen. Maxwell spreekt over 'molekulaire wervels'. Hun beweging moet 
de door 0rsted magnetische krachtlijnen niet alleen begrijpelijk maken, ze leveren ook het 
mechanisme, waaraan 'gerekend' kan worden: de tweede Maxwellvergelijking Is eraan ontleend. 
De door Maxwell in diens boek van 1861 getekende figuur is In kader 11.19 opgenomen . . Om de 
door Faraday ontdekte Inductie te kunnen verklaren gaat Maxwell op een analoge wijze uit van 
een magnetische flux F. De begrippen flux en rotatie nemen dan ook een centrale plaat in bij 
Maxwells vergelijkingen. Maxwells model roept echter voor zijn tijdgenoten twee nog 'onverteer-
bare' kwesties op: · 
(1) Het veronderstelt, dat de aether de drager Is van de elektrische verschuivlngsstromen. 
(2) Het Impliceert [de tekening in kader 11.19 laat dit duidelijk zien], dat een stroom bestaat uit 
oJ)een- hopingen van geleidingsstroom en verschuivlngsstroom. Dit strookt niet met de opvattin
gen van die tijd: stroom heeft men zich voordien uitsluitend voorgesteld als één gesloten circuit. 

Deze vragen prikkelen enerzijds tot nader onderzoek, dat leidt tot de ontdekking van de 
elektronen; de leiden tot een plausibele uitleg voor elektriciteit. Anderzijds worden de vragen voor · 
een groot deel opgelost of omzeild In Einsteins speelale relativiteitstheorie. 
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De met een magneet opgeroepen inductie verandert het aantal krachtlijnen 
waarvan we mogen aannemen, dat ze het draadoppervlak loodrecht snijden. 
Willen we dit beschrijven, dan stuiten we op de moeilijkheid, dat de vorm en de 
lengte van de draad oneindig vele varlatles kunnen aannemen. We elimlneren die 
moeilijkheid, als we In gedachten de draadafmetingen zo ver laten slinken, dat ze 
één geometrisch punt worden; vorm, lengte en afstand hebben dan hun beteke
nis verloren; bij deze ldeallsatle kunnen de relaties tussen magnetische en 
elektrische velden wetrnatig beschreven worden voor elk willekeurig punt In de 
ruimte en elk willekeurig ogenblik In de tijd. · 
Zo ook wordt de door 0rsted vastgestelde Invloed van elektriciteit op magnetis
me door Maxwell geiëfeallseerd en beschreven als een werking, die zich afspeelt, 
op een geometrisch punt op een bepaald ogenblik. 

Zowel In de mechanica als In de leer van het elektromagnetisme werkt men blijkbaar 
met geometrische punten. Maar ondanks die overeenkomsten is de overeenkomst 
met het begrip 'puntmassa' zeer beperkt: 

In de met Maxwells vergelijkingen beschreven structuur roept een veranderend 
magnetisch veld een elektrisch veld op en een veranderend elektrisch veld roept 
omgekeerd een magnetisch veld op. Deze velden bestaan onafhankelijk van het 
feit of er wel of niet wikkelingen of magneten gegeven zijn. Maxwells theorie geldt 
voor de gehele ruimte en niet - zoals bij de mechanische wetten - voor punten 
als de 'dragers' van een massa. 
Het mechanische begrip 'puntmassa' dient voor de beschrijving van gravitatielij
nen tussen zon en planeten die ver van elkaar verwijderd zijn. Deze lijnen zijn 
recht en vormen de kortste verbinding tussen de objecten. Maxwells velden 
doordringen daarentegen de gehele ruimte. Wordt een elektrisch geladen bol als 
een klepel heen en weer geslingerd, dan ontstaat een veranderlijk elektrisch veld 
en dit roept weer een verandertijk magnetisch veld op, dat in staat Is een stroom . 
te induceren in een wikkeling die zich In de buurt bevindt. Oe krachtlijnen zijn niet 
voor te stellen als rechten. 

§ 2. Invloed van het elektromagnetisme 

Aan Faraday's experimenten heeft Maxwell het merendeel van zijn inzichten te 
danken. Dat geeft hij openlijk toe door zich te beschouwen als diens leerling. Maar 
Faraday zelf voelt zich erdoor niet geêerd. Zijn boekbindersopleiding wordt merkbaar. 
Hij begrijpt niets van Maxwells veldvergelijkingen en neemt aan de discussies erover 
niet deel. Er bestaat blijkbaar - zoals Euklides al zei - geen gemakkelijke weg tot de 
wiskunde voor de koningen. Wat prozaïscher gezegd: er bestaat altijd toch wel een 
grote afstand tussen de Idealiseringen en de mathematische formuleringen enerzijds 
en de experimentele en technische Inzichten anderzijds. Deze polen van de natuur
kennis vormen voortdurend een gebled van spanningen. 

Wat Is de zin ervan? Die blijkt wederom In dit geval: het bereiken van een 
synthese na het verwarvan van vele experimentele Inzichten. Wat gezegd Is over de 
mechanica en over de thermodynamica, kan In een zekere zin ook gezegd worden 
over de leer van het elektromagnetisme: ze is ontstaan ... 

dankzij de formulering van de basisbegrippen en -vergelijkingen 
voor een zowel natuurlijke als technische verschijnselen omvattend (vak)gebied 
omwille van de afleiding van bekende en eventueel nog onbekende inzichten 
en leidt tot één exacte theorie die een geheel (vak)gebied 'covert'. 

Toch bestaat er een belangrijk verschil met de mechanica en de thermodynamica: 
het gebruik van Maxwellvergelijkingen Is In de techniek van die tijd niet gegaran
deerd. Er bestaat dan zelfs nog geen enkele technische toepassing van elektromag
netisme. 

Als Newton en Carnot met hun syntheses beginnen, hebben ontwerpers al 
methoden bedacht om mechanische of thermodynamische verschijnselen dienstbaar 
te maken aan het bereiken van praktische doelen. In die zin wordt er wel eens 
[taalkundig niet helemaal correct] gezegd, dat de toepassing bij de mechanica en de 
thermodynamica 'voorafgaat' aan de theorie [strikt kan de toepassing van een theorie 
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Kader 11.19: Maxwellvergelijkingen 
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Hier staan twee van de vier Maxwellvergelijkingen genoteerd [in een bijzondere schrijfwijze, In 
hun diffentlaalvorm). De eerste heeft betrekking op 0rsteds ontdekking en kan ongeveer als volgt 
worden omschreven: de leldlngs- en verplaatsingsstroom zijn omgeven door ringvormige 
magnetische veldlijnen, waarvan de magnetische randspanning gelijk Is aan de som van de 
omsloten leldlngs- eri verplaatslngsstroom. De tweede heeft betrekking op de door Faraday 
ontdekte Inductie en brengt ongeveer het volgende tot uitdrukking: een In de tijd zich verande
rend magnetisch veld heeft In de ruimte een connectie met een elektrisch wervelveld, waarvan de. 
veldrichting overal loodrecht staat op het magnetische veld en waarvan de randspanning gelijk is 
aan de magnetische flux [het minteken duldt erop, dat de richting van de spanning bulten de 
spoel tegengesteld is aan die welke door de rechterhandregel wordt aangegeven). 

Het Is hier niet de opzet deze vergelijkingen afdoende te behandelen; dit zou leiden tot een 
cursus In het elektromagnetisme. De formuleringen dienen alleen om op het volgende te wijzen: 
herkenbaar is bij die formuleringen de ontdekkingen van 0rsted en Faraday. De vergelijkingen 
dienen als het ware als opbergsystemen: ze houden de essentie van die ontdekkingen vast. Later 
dienen deze Inzichten om de weg van de golven te bepalen, die voor radio- en televisie-uitzendin
gen gebruikt worden. Dan heeft men weer met geheel andere 'storende factoren' te maken: met 
het energie-absorberende karakter van het aardoppervlak, met de bijzondere eigenschappen van 
de Ionosfeer [die de golven terugkaatst naar het aardoppervlak, die ook de richting van de golven 
verandert en die korte golven anders reageert dan op de lange). Denken we terug aan wat we 
gezien hebben bij Galile·,·s valwetten. Vergelijkingen berusten In de natuur- en ·technische 
wetenschap op idealisatles van specifieke verschijnselen. Bij hun gebruik In de techniek stuiten 
we op uiteenlopende 'storende factoren'. In tegenstelling tot Galile'!"s valwetten hebben Maxwells 
vergelijkingen betrekking op een veel omvattend gebied. ' 
De nevenstaande tekening Is ontleend 
aan Maxwells werk van 1861. Hij zegt 
hierover: 

·AB In de figuur representeert een 
stroom van A naar B. De zeshoe~ 
klge grote velden boven en onder. 
AB zijn de wervels. De- kleine 
cirkels ertussen staan voor de 
frlctledeeltjes, die overeenkomstig 
onze hypothese de elektriciteit 
voorstellen." [Ostwald Klassiker, 
s. 37) 

Uit de hierna geciteerde passage [p. 
29) blijkt, dat Maxwell elektromagneti
sche molekulen heeft aangenomen. S 
De beschrijving van deze "deeltjes" 
roept echter zo vele vragen op, dat 
het begrijpelijk Is, dat ze mensen als 
J.J. Thomson geprikkeld hebben tot 
nader onderzoek [waarop we later 
zullen terugkomen). 

"Er moet van het volgende wor
den uitgegaan: zolang de trinetie
deeltjes In dezelfde volledige 

· molekuul blijven, rollen deze deel
tjes zonder zich wederzijds te 
raken en vindt er geen verlies aan • 
energie plaats.· · 
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zeevaart Is weliswaar een technisch gebruik van magnetisme. Elektrolyse Is weliswaar 
ook een technisch nuttig [In de 19e eeuw blijkt ze al vààr Faraday en Maxwell 
bruikbaar voor de Industrie]. Ook de door Lord Kelvin bedachte bliksemafleider kan 
worden gezien als een technisch gebruik van elektriciteit [ofschoon het een kwestie 
van smaak Is daarin een 'technische toepassing' te zien]. Geen van die 'technieken' 
is echter te beschouwen als een gebruik van elektromagnetisme als de ~enheicl van 
elektriciteit en magnetisme. 

Zonder het werk van 0rsted, van Faraday en vooral van Maxwell Is het Inzicht In 
die eenheld niet mogelijk. Er Is geen sprake [zelfs niet bij 'slordig' taalgebruik) van 
een technisch gebruik, dat 'voorafgaat' aan de theorievorming over élektromagnetls
me; Elk technisch wetenschappelijk gebruik Is van latere datum: het ontwerpen en 
construeren van de elektromotoren In de Slemensfabrieken, de bouw van de 
elektriciteitscentrales, de verwezenlijking van radiotechniek, de bouw van zender- en 
ontvangstapparatuur en het vinden van nieuwe elektronenbuizen. Maxwells vergelij
kingen zijn bij die technische ontwikkelingen betrouwbare gidsen geweest. Maar zij 
zijn alle van latere datum. 

In tegenstelling tot de twee voorafgaande syntheses analyseert de leer van het 
elektromagnetisme een verschijnsel, dat In de techniek geheel onbekend Is. Ohm en 
Faraday streven bij hun experimenten niet naar nieuwe technische mogelijkheden 
[zoals dit bij Stevin en Galileï het geval is geweest]. Ze zijn gedreven door een 
'academische' nieuwsgierigheid [zie § 2). Maxwells motivatie Is - zoals overigens ook 
die van Newton - een puur wiskundige en geen technologische. Het elektromagnetis
me komt als discipline met de twee voorgaande syntheses daarin overeen, dat de 
synthese pas mogelijk Is, nadat de vereiste empirische en experimentele Inzichten 
verworven zijn. 

Samenvattend Is het volgende te concluderen: de leer van het elektromagnetisme 
is ontstaan volgens een ander schema dan de mechanica en de thermodynamica: 
eerst zijrr empirisch/experimentele inzichten verworven, daarna de theoretisch/ma
thematische en pas daarna de ontwikkelingen in de context van het technologische 
development. Bij het ontwerpen en construeren van machines was men zich bewust 
van algemeen technische mechanica- en thermodynamicabeginselen, voordat de 
mechanica en de thermodynamica als theorii!Jen waren ontstaan. 
Prof. H.B.G. Caslmlr beschrijft hetzelfde met andere bewoordingen 

Men moet [ ... ) niet denken dat de fysische onderzoeksresultaten altijd vooruitlie
pen op de techniek. Aanvankelijk was eerder het tegendeel waar. Toen geleerden 
als Galileï, Newton en anderen begonnen de natuur te onderzoeken hoorden tot 
de verschijnselen die zij bestudeerden ook zaken die door de empirische 
technologie waren vastgesteld. [ ... ) lets dergelijks geldt ook voor de warmteleer, 
voor de thermodynamica, die oorspronkelijk tot stand kwam, gedeeltelijk althans, 
om tot een beter Inzicht te komen In de wijze waarop in stoommachines de 
warmte in beweging werd omgezet en om te begrijpen dat er grenzen waren aan 
de efficiëntie waarmee dat kon gebeuren. Bij het derde belangrijke gebied uit de 
klassieke fysica echter, de leer van het elektromagnetisme, de elektrodynamica, 
ontmoette men voor het eerst een nieuwe situatie, die voor onze eeuw karakte
ristlek Is. Daarbij gaat de wetenschappelijke ontdekking en de wete.nschappelljke 

. analyse vooraf aan de technologische toepassingen. 
De leer van het elektromagnetisme schept een nieuwe "situatie" en deze geeft een 
andere maatschappelijke status aan de technische wetenschapper. Die status blijkt, 
·als later de Industriële laboratoria als die van Bell, Phllips en andere elektrotechnische 
bedrijven · zijn ontstaan. Bij hun stichting wordt er in die laboratoria van uitgegaan, dat 
technisch wetenschappelijke onderzoek het niveau kan hebben van 'grensverleggen
de research': verschijnselen toegankelijk maken voor 'zuivere' kennis om nadien met 
die 'zuiver' wetenschappelijke kennis tevens praktische doeleinden te kunnen 
bereiken. Industrie en 'zuivere' wetenschap kunnen In gelijksoortige zaken geïnteres
seerd zijn, zo Is dankzij de leer van het elektromagnetisme gebleken. Mensen die 
hiervan niet op de hoogte zijn denken soms, dat toepassingsgerlcht en zuiver 
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Kader 11.20: Elektromagnetisme, natuurtheorie 
en techniekbasis 

Het elektromagnetisme Is dankzij Maxwells ver
gelijkingen ontwikkeld tot een algemene natuur
theorie zoals dat ook het geval Is bij de thermo
dynamica [zie de kaders 11.21 e.v.]. Maxwells 
cruciale redenering luidt: als een veranderend 
elektrisch veld een magneetveld Induceert en als 
een veranderend magenetisch veld weer een 
elektrisch veld induceert, dan kan dit proces zich 
In de ruimte herhalen. Brengt men dus ergens 
een elektromagnetische verstoring aan [de tril
lende ladingen in een geleider bijvoorbeeld], dan 
zullen daar elektromagnetische golven ontstaan, 
die zich In de ruimte voortplanten. De bereke
ningen van de snelheid, waarmee die golven 
zich uitbreiden, hebben geleld tot het vaststellen 
In een algemeen geldende natuurconstante. Men 
had de constante ook al ontmoet bij het vaststel
len van de lichtsnelheld [v = 1 j./(e0 m0 ) = 3 · 
108 m/s]. . 

Het technische belang van dit inzicht blijkt 
later, als de elektromagnetische golven worden 
opgewekt in de radio- en televisieantennes bij de 
zendmasten; die golven worden door de ont
vangstantennes opgevangen en omgezet In een 
elektrisch signaal [bewegende ladingen]. . 

Maar de eerste technische toepassingen zijn 
toch die van de dynamo en generator en die van 
de elektromagneet en elektromotor. 

In 1832 ontwerpt de Parijse technicus Hip
polyte Pixii In opdracht van Ampère de eerste 
generator: het Is een hoefijzermagneet, die nog 
onder de spoelen Is gemonteerd [fig. 1]. Van de 
generatoren kan de efficiëntie verhoogd worden: 

door de stroomdraad tussen de magneet te 
laten draaien, zoals schematisch hiernaast Is 
afgebeeld [fig. 3], 
door I.p.v. een draadwinding een spoel te 
gebruiken, die bestaat uit vele windingen, 
door meer dan één spoel te gebruiken 
door meer dan één magneet te gebruiken. 

Veertig jaar na Prixii worden deze beginselen 
toegepast In het ontwerp [fig. 2] van Friedrlch 
von Hefner-Aiteneck, de chefingenieur van de 
Siemensfabrieken. Tien jaar later branden In de 
straten van New York ± 2.000 lantarenpalen. Het 
Industriële gebruik Is dan een feit. De generator 
werkt als een 'omgekeerde' elektromotor, zoals 
blijkt uit een vergelijk van de figuren. 

Elektromagneet 
Fig. 5: Generator 

•; 

Opgewekte 

- st~~~~ -
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Fig. 1: Generator 

Fig . 3 : Later ontwerpschema 
·:oor de gener•tor 

Fig. 4: Ontwerpschema 
voor da •lektromotor 

Opgewekte energie 

Enerqie 
loevoer 

rig. 6: Elektromotor 
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wetenschappelijk onderzoek per definitie met elkaar onverenigbaar zijn. Sinds de 
toepassingen van het elektromagnetisme Is die mening niet meer juist. 

Het karakter van fundamentele research en de status van de onderzoeker zijn 
dan ook sinds de 19e eeuw - althans voor de exacte wetenschappen - veranderd. De 
leer van het elektromagnetisme heeft nog drie andere consequentles gehad, die van 
belang zijn voor de hierna volgende beschouwingen. 
1: Tezamen met de vacuümtechnieken lelden de Inzichten in het elektromagnetisme 

tot ongekende laboratorlurnexperlmenten, waaraan de ontsluiering van de 
mikrowereld te danken Is. 

2: Het elektromagnetisme berust - zoals at uiteengezet - op een andere denktrant 
dan die van de· klassieke mechanica. Elnsteln wijst herhaaldelijk erop, dat die 
nieuwe denktrant een voorwaarde Is geweest om te komen tot de door hem 
geformuleerde relatlvlteltstheorleên. 

3: De In het elektromagnetisme bereikte 'synthese' prikkelt tot het zoeken naar 
verder gaande 'syntheses', zoals die van de relatlvlteitstheorlëen en die van de 
quantummechanlca. Toch gaat spoedig na het bereiken van het elektromagnetis
me het zoeken naar synthese veranderen, zoals we nu zullen zien. 
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Kader 11.21: Elektriciteit, een moeilijk te vatten verschijnsel 

De 19e eeuw is de eeuw van de ontdekking en van de ontwikkeling van het elektromagnetisme. 
Die ontwikkeling staat echter nog ver verwijderd van de inzichten van het 'gewone' volk af. Dat 
blijkt wel uit de mode van die tijd. De Parijse dame op de bovenstaande tekening uit de 19e 
eeuw heeft een prachtige hoed gekocht, die Is uitgerust met een bliksemafleider! De man van de 
onderstaande afbeelding uit die eeuw denkt beschermd te zijn tegen de bliksem met zijn bliksem 
geleidende paraplu. 
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II.C. Climax van makrotechnologie blijkt anticlimax te zijn. 

§ 1. De climax 

In het midden van de 19e eeuw Is naast de elektriciteitsleer en die van het magne
tisme ook de optica 'rijp' voor een synthese. 

Ze behoort tot de oudste disciplines die al wiskundig exact door de Grieken 
beoefend zijn [door Euklides (-300), Archlmedes (-250) en Ptolemeus (+150); zie deel 
1]. Spiegelreflecties en regenboogrefracties vormen voor de Middeleeuwers nog 
geliefde onderwerpen. Maar er komen nieuwe vindingen bij: Roger Bacon vindt de 
camera obscura uit en bedenkt nieuwe experimenten. Bij de uitleg van de oogwer
king en van kleuren zijn de Middeleeuwers nog aangewezen op Oud-Griekse 
vermoedens. Volgens Pythagoras zenden de ogen gezichtsstralen uit, terwijl Dernokri
tes gedacht heeft aan deeltjes die vanuit die objecten het netvlies raken. Bij ontstaan 
van kleurverschillen wordt de aristotelische uitleg gevolgd: de verschillen zouden het 
gevolg zijn van de vermenging van licht met duisternis: donkerblauw zou meer 
duisternis 'bevatten' dan geel! In de 17e eeuw leidt een technisch experimentele 
ontwikkeling tot nieuwe kwesties. Als die in de 19e eeuw voor een groot deel zijn 
opgelost, is de optica 'rijp' voor de 'synthese' met het elektromagnetisme. § 1 
analyseert die ontwikkeling. 

1.1. Tele- en microscopie: 
manipulaties met brekingsindices van kleuren inverschillende·media 

Ondanks de onoplosbare theoretische problemen wordt de mathematische optica al 
in de Middeleeuwen begeleid door praktische toepassingen: bij de brillen, de camera 
obscura en het perspectief. Een streven naar toepassingsgerichte optica neemt sterk 
toe, als in de 17e eeuw de tele-en microscopie tot ontwikkeling komt. Rond 1600 zijn 
de eerste verrekljkers In Nedertand (Zeeland) In elkaar geknutseld. De Hollanders 
erkennen direct het nut ervan voor de zeevaart. Dat gebeurt ook met de microsco
pen: die zijn in ons land ontwikkeld omwille hun praktische belang: de kwaliteit van 
zijde wordt bepaald door het aantal draden ervan te tellen met een microscoop zoals 
die van van Leeuwenhoek. 

Historici spreken over van Leeuwenhoeks microscoop en over Galilers.telescoop. 
Maar dat Is in feite een wat misleidende overwaardering. Van Leeuwenhoek gebruikte 
een vergrootglas en niet meer dan dat; Gallleï gebruikte een verrekijker en die stelde 
ook niet meer dan dat voor. Om de 'echte' tele- en microscopie te bereiken moeten 
nadien nog vele nieuwe ontwerp- en constructiemethoden ontwikkeld worden [zoals 
we zullen zien). 

Uitvindingen als die van tele- en microscopen zijn in de 17e eeuw het gevolg van 
de specifieke belangstelling van die tijd. Technisch wetenschappelijk gezien zijn ze al 
lang voordien mogelijk geweest: kader 1.15 maakt duidelijk, dat de eerste ontwerpen 
al rond 1300 gepresenteerd hadden kunnen worden. Hun uitvinding is rond 1600 
geen wonder. Verbazing wekt veeleer het feit, dat ze zo laat zijn uitgevonden. In de 
17e eeuw worden tele- en microscopen ontwikkeld niet alleen vanwege hun prakti
sche nut maar ook voor hun technisch wetenschappelijke nut: voor de handel, de 
zeevaart, de landmeetkunde, de astronomie, de biologie en de medicijnen. 

In 1609 verneemt Galileï bij gerucht het bestaan van verrekijkers. In één nacht 
kan hij een exemplaar construeren. Dit getuigt van grote technische kunde en · 
optische kennis. Galileï is in die tijd professor in Padua. De stad behoort dan tot het 
gebied van Venetiê. Evenals Holland Is Venetiê van de zeevaart afhankelijk. Handig 
overtuigt Galileï de stadsregering van het nut van zijn uitvinding en kasseert een 
goede beloning. Galileï Is ook de eerste, die de kijker als wetenschappelijk instrument 
gebruikt: hij observeert de hemellichamen ermee. Men heeft zelfs vandaag nog 
respect voor zijn ontdekkingen. In 1609 maakt hij deze bekend in het boekje met de 
veelzeggende titel De boodschap van de sterren. Wetenschappelijk Europa is diep 
onder de indruk. Het gevolg Is, dat hij een nieuwe baan krijgt aangeboden: in 
Toscana wordt hij hofastronoom en dit betekent voor hem een beter inkomen. Toch 
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Kader 11.22: Teleskopie 

L icbtsjr a IN 

Het technische beginsel van de Hollandse verrekijker of Galile"lteleskoop is hier boven afgebeeld. 
De tekening hier onder toont Newtons spiegelteleskoopldee. Door de uitslag van het prisma-ex
periment is Newton op dit Idee gekomen. Het Idee van de correctielens stamt van Euler. 
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is het aanvaarden van die baan geen slimme zet geweest. Hij komt erdoor In een 
gebled te wonen, dat afhankelijk Is van Rome. In Toscana kan hij later juridisch 
gemakkelijker worden veroordeeld. Galile't•s resultaten zijn de volgende: 

. een nauwkeurige rnaankaart met daarop de bergen, waarvan de hoogten met 
veel geduld berekend zijn; 
hij heeft van Venus de schijngestalten ontdekt, die heliocentrisch gemakkelijk te 
verklaren zijn en die moellijk In overeenstemming te brengen zijn met Ptolemeus' 
geocentrlsme; 
van Saturnus ontdekt hiJ het zogenaamde 'handvat', dat lange tijd een mysterie 
vormt, totdat Maxwell In 1856 er een verklaring voor vindt, 
hij stelt asdraaiing van de zon vast en ontdekt de zonnevlekken. 

Dat zijn imponerende inzichten. Tegenover het enthousiasme over de ontdekkingen 
staat in die tijd ook een onvrede met de werking van de telescopen. Het meest 
Irriteert de aberratie [de vervorming) door de kleurranden. Ze zijn het gevolg van de 
samenstelling van wit licht uit verschillende kleuren. Elke kleur heeft zijn eigen bre
kingsindex. De telescooplens werkt daarom als een prisma. Die werking Is dan nog 
onbekend. Maar het succes van de tele- en microscopen prikkelt tot nader onder
zoek. Dit leidt tot twee ontdekkingen: 

de-Index Is afhankelijk van het medium en ... 
ze Is afhankelijk van de lichtkleur. 

Johannes Kapter concentreert zich op de vraag naar de Invloed van het medium. Hij 
bestudeert de Alexandrijnse optica [zie kader 1.14). Ook doet hij vele experimenten. 
Toch vindt hij geen formule, die het verschijnsel van de kleurranden bevredigend 
beschrijft. Hij publiceert een groot aantal tabellen met vele gegevens zonder enig 
verband. Snellius is succesvoller. Hij formuleert in 1621 de naar hem genoemde 
breklngswet: 

voor elke stof bestaat er een brekingsindex met een vaste verhouding tussen de 
sinus van de Invalshoek en de sinus van de brekingshoek: 
- voor een diamant Is die 2,5 
- voor glas Is die 1,5 
- voor water is die 1,3. 

MSnelllus" Is de Iatijnse naam voor de Leidse hoogleraar Willebrord Snel van Royen. 
Niet hij maar Descartes publiceert als eerste In 1637 de wet. Als Huygens later 
ontdekt, dat Snelllus al in 1621 de formule heeft gevonden, is hij woedend. Hij 
bescht.Jidigt Descartes van plagiaat. Of die beschuldiging terecht Is, staat nu nog ter 
discussie. 

Uitgaande van zijn conceptuele model over deeltjes geeft Descartes namelijk een 
originele uitleg aan de wet. Hij neemt zowel grove als ook heel fijne deeltjes aan. Hij 
meent ook aan, dat een diamant uit grove deeltjes bestaat. Een mlnder dicht 
medium, zoals water, bevat volgens zijn opvatting fijne deeltjes. Nadenkend over de 
botsingen, die zich afspelen tussen de deeltjes, concludeert hij ten onrechte, dat 
grove deeltjes (die In een dicht medium overheersen) sneller botsingen met lichtdeel
tjes doorgeven dan fijne deeltjes. Breklngsindices zouden het gevolg zijn van een 
verschUin de lichtsnelheid: deze Is In een dicht medium (bijvoorbeeld in een diamant) 
hoger dan In een mlnder dicht medium (bijvoorbeeld In water). De grove deeltjes 
zouden een hogere lichtsnelheld veroorzaken. Newton denkt ook ten onrechte aan 
een snellere lichttransmissie In een dichter medium. Experimentele gegevens zijn dan 
niet beschikbaar. Dat gebeurt pas In de 19e eeuw . . Dan blijkt het tegendeel van wat 
Descartes en Newton hebben gedacht: des te Ijler het medium, des te sneller Is de 
lichtransmissle. Maar één conclusie Is juist: lichttransmissie vergt tijd. Descartes 
heeft die wijsheld aan Galileï ontleend. 

Hoe ontstaan de kleurverschillen In de lenzen? Newtons prisma-experiment van 
1666 geeft hierover uitsluitsel. De dispersie van wit licht In een prisma duidt op de 
samenstelling uit verschillende kleuren. De kleurranden ontstaan door het verschil In 
breking van de kleuren. De bevestiging wordt bereikt door de proef 'om te keren': wit 
licht ontstaat door verschillende kleuren met een prisma 'samen te voegen'. Bij zijn 
conclusie gaat Newton echter te ver. Hij meent, dat de kleurranden principiëel niet 
met lenzen te vermijden zijn. Hij doet dan ook beroep op een ander middel en 
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Kader 11.23: Newtons prisma-experimenten 

Vla een gat In de verduistering laat Newton een lichtstraal de kamer binnen. Op de tegenover 
liggende muur Is het kleurenspectrum te zien. Oe verhouding van de lengte staat tot de breedte Is 
5 : 1. Van onder naar boven zijn de volgende kleuren te zien: rood [ = R], oranje, geel, groen, 
Indigo, vlolet [ = P]. 

Om te weer1eggen, dat het spectrum niet aan toeval toe te schrijven Is, doet Newton zijn 
cruciale experiment, dat door de tweede tekening wordt afgebeeld: voor het prisma wordt een 
plank gehouden met een klein gat erin. En het prisma wordt bewegelijk gemaakt: het kan draalen 
om zijn horizontale as. Door het spectrum te draalen vallen de verschillende kleuren na elkaar 
door het gat in de rechtse plank, waarachter zich een tweede prisma bevindt. Bij deze opstelling 
blijven de afstanden constant en ook de invalshoek van het licht in het tweede prisma blijft gelijk. 
Op de muur rechts naast het tweede prisma kunnen de hoeken gemeten worden. Als het rode 
licht door de belde gaten valt, maakt het bij het ver1aten van het tweede prisma dezelfde hoek als 
bij het ver1aten van het eerste prisma. Blauw licht maakt een grotere hoek dan rood: zowel na het 
ver1aten van het eerste prisma als na het verlaten van het tweede. Verder gaande dispersie vindt 
in het tweede prisma niet plaats. Wit licht Is samengesteld uit verschillende kleuren, zo luidt 
Newtons conclusie. 
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ontwerpt zijn spiegeltelescoop. Newtons conclusie blijkt Inderdaad voorbarig. Leopold 
Euler vermijdt de kleurranden door mlddel van een combinatie van twee lenzen, 
waarvan het verschU in de brekingen wordt opgeheven. Hij overtuigt Joseph von 
Frauenhofer van de juistheld van zijn Idee. Zo komt Frauenhofer tot zijn redelijk 
goede telescoop zonder een al te storende werking van de brekingen. 

Deze wederzijdse Invloed van ontwerpers (Frauenhofer) en theoretici (Euler) op 
het gebied van de optica Illustreert de wisselwerkingen tussen wetenschap en 
techniek bij de makrotechnieken. Maar ook blijkt uit deze ontwikkeling, dat er een 
'gebroken' relatie bestaat tussen experiment-theoriEK>ntwerp. Op de uitslag van een 
experiment kan men zich 'verkijken'. 

1.2. Llchttransmlssle: hoe Is die te meten? 
Galileï heeft niet serleus getwijfeld aan het feit, dat licht tijd nodig heeft voor de 
transmissie. Wel denkt hij na over de manier, waarop je kunt meten, dat geluld zich 
langzamer voortplant dan licht. Deze hypothese heeft hij ontleend aan de waarne
ming, dat biJ het afvuren van een kanonskogel de ontploffing eerder te zien is dan te 
horen. Om de snelheid te meten bedenkt hij een experiment: twee proefpersonen 
zenden lichtsignalen uit, waarbij de één een signaal geeft, zodra hij ·het signaal van 
de ander ontvangen heeft. Maar vanwege de hoge snelheid en de korte afstand Is het 
ondoenlijk iets exact te meten. 

In 1676 bedenkt de Deen Ole R0mer een andere methode, waarbij grotere 
afstanden een rol spelen. Hij richt zijn aandacht op ·de planeten en ontdekt een 
verschijnsel, dat gezien kan worden als een bevestiging van de aanname, dat licht tijd 
nodig heeft om afstanden te overbruggen: de verduisteringen van de manen van 
Jupiter duren langer naarmate de aarde zich verwijdert en ze duren korter, als de 
aarde dichterbij komt. Deze bevestiging betekent een belangrijke stap. Kapier en 
anderen hadden immers nog gemeend, dat lichttransmissie Instantaan Is: geen tijd 
vergt [de gravitatiewerking Is In tegenstelling tot llchttranmlssie - zoals al gezegd -
we/lnstantaan: haar invloed is al gegeven, vbOrdat een steen begint met vallen). 

R0mers astronomische bevestiging wordt in de 19e eeuw experimenteel verbe
terd: Armand Flzeau kan in 1849 met een draaiend tandrad en Léon Foucault kan In 
1862 met een draaiend spiegeltje de snelheld nauwkeurig vaststellen. In vacuüm blijkt 
ze bijna 300.000 km per seconde te zijn. Naar mate het medium minder ijl is, blijkt de 
snelheid af te nemen [dit Is In tegenstelling tot de hier vermelde vermoedens van 
Descartes en Newton]. De snelheid In water verhoudt zich tot die in lucht als 1: 4/3. 

1.3. Lichttransmlssie: hoe gebeurt dat? 
Hoe plant licht zich voort? Het heeft lang geduurd, voordat hierover duidelijkheid is 
bereikt. In de 17e eeuw beconcurreren twee tegengestelde conceptuele modellen 
elkaar: volgens Newton berust lichttransmissie op een emissie (uitzending) van 
aetherdeeltjes, volgens Huygens deelt de lichtbron een golfbeweging mee aan de 
aether. Hij schrijft In zijn Tralté de la lumière: 

"Verspreidt het licht zich niet in een instantaan proces - wat we nu nader gaan 
onderzoeken ·, dan kunnen we daaruit concluderen, dat deze beweging van het 
licht door de materie successievelijk wordt overgedragen. Zoals bij geluid moet 
deze beweging zich verspreiden In de vorm van bolle vlakken en golven. Ik 
spreek hier over golven, omdat dit proces het meest overeenkomt met hetgeen je 
ziet, als je een steen In het water gooit. Successievelijk breiden de golven, die 
dan ontstaan, zich uit in kringen. Maar die zijn natuurtijk toe te schrijven aan een · 
andere oorzaak dan de lichtgolven en bovendien blijven ze beperkt tot een plat 

. vlak." 
. Deze voorstelling van zaken heet "undulatlemodel" (undulatie = golving) of •putsen· 
. model" (puls = stoot): lichttransmissie is de voortplanting van een evenwichtversto
ring in de aether, waarbij elk deeltje, dat getroffen wordt, tevens de bron is voor een 

.. nieuwe verstoring; deze breidt zich uit in alle richtingen. De voortplanting van stoten 
vanuit de lichtbron via de telkens aangrenzende setherdeeltjes is niet periodiek: er 
wordt geen beroep gedaan op golflengten, trillingen of frequenties. Hierin wijkt de 
benadering nog af van die In de 19e eeuw. Dit kenmerk van Huygens' benadering 
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Kader 11.24: Huygens' golffrontenmodel 

Valt een steen in het water, dan verspreiden zich golven vanuit het invalpunt Daarbij wordt het 
water zelf niet verplaatst. Ook licht Is - zo denkt Huygens - op te vatten als de transmissie van 
een storing in de bewegingen van de aetherdeeltjes. Deze deeltjes geven deze lichtstoring door. 
Zo Is voor Huygens licht de beweging van een medium. 

Plaatsen we In het water twee planken - zoals op de tekening - dan betekent de opening 
tussen de twee planken een front, van waaruit de golven zich verbreiden In het water achter de 
planken. Vergelijkbaar Is elk deeltje een bron of front voor nieuwe lichtgolven. · 

Fresnel en Young accepteren het undulalre model van Huygens: eerst vanwege een 
filosofische doel [het scheppen van eenheld in de natuurtheorie] en later omwille van de 
gemakkelijke uitleg van Interferentie: dit verschijnsel ontstaat, als een vlak wordt verlicht door 
twee spleten in een plank. Er ontstaat dan een lnterferentiepatroon: lichte strepen [zoals in de 
figuur) vanwege de wederzijdse versterking van de golffronten. Ook Frlneau's en Foucaults 
metingen van de lichtsnelheld spreken ten voordele van Huygens' benadering. Deze heeft Immers 
een trage transmissie voorspelt bij harde media [terwijl Newton het tegendeel heeft aangenomen; 
zie subparagraaf 11]. 

Maar het polarisatieverschijnsel Is moeilijk op te vatten In analogie met watergolven. Hetzelfde 
geldt vanwege hun transversale karakter voor elektromagnetische golven [zie kader 11.25). 
Wanneer licht later een soort elektromagnetische golven blijkt te zijn [zoals het elektromag
netische spektrum van figuur 3 laat zien], dan Is noch Newtons noch Huygens' benadering toerei-
kend voor een uitleg van optische verschijnselen. ~--- · 

~-· 
-~--- ··- .. -

~-----------------------·-----·--~ 
R ad'ioqo lvt>n 
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blijkt, als hij een verklaring zoekt voor dubbele breking [beschreven door de Deen 
Erasmus Bartholomeus In · diens Experlmenta Crysta//1 lslandicl Disdia/ciastiel van 
1669). Hij doet dan alleen beroep op het feit, dat de golffronten zich met verschillen
de snelheden uitbreiden. 

Tot de 19e eeuw lijkt de newtonlaanse benadering succesvoller. Dit Is begrijpelijk. 
Zijn mechanica geeft dan een goede beschrijving voor de bewegingen van hemelll

. chamen en voor de val-, worp- en botslngsverschljnselen. Omdat de optische 
verschijnselen nog zo moellijk zijn, volgt men bij hun beschrijving hetzelfde conceptu
ele model als dat van de mechanica: reflectie wordt opgevat als een botsing en 
refractie als een samenspel van 'mechanische' krachten; de werking van prisma's en 
regenbogen lijkt begrijpelijk te worden door ze op te vatten als de mechanische 
processen van deeltjes. Dat verandert In de 19e eeuw: de optica verwijdert zich van 
het mechanische model, een verbindtenis tussen optica en elektromagnetisme blijkt 
dan mogelijk. Einstein wijst herhaaldelijk hierop: zonder deze synthese, was zijn 
relativiteitstheorie onbereikbaar gebleven. 

1.4. Optica en elektromagnetisme, de allerlaatste synthese? 
In de 19e eeuw verwijdert de optica zich van de mechanica. Aanvankelijk is dit te 
danken aan een visie van twee personen. In Frankrijk begint Augustin-Jean Fresnel 
met een campagne en In Engelang doet Thomas Young hetzelfde. Hun uitgangspunt 
heeft In het begin een natuurfilosofisch karakter. Het stoort Fresnel, dat licht en geluid 
verschillend worden opgevat: licht als deeltjesbeweging, geluid als golfbeweging. 
Toonhoogten en geluidtransmissie worden gezien als het resultaat van luchttrillingen. 
De eenheld in de natuurkennis Is onbereikbaar als niet ook het licht wordt opgevat 
als een golfbeweging. Om die reden wijst Fresnel een mechanische benadering af en 
kiest hij voor Huygens' golfmodel [dat dan niet meer is dan een conceptuele 
benadering). Hiervan uitgaande wijdt hij een studie aan het lnterferentieverschijnsel: 
als licht valt door twee kieren in een wand, dan ontstaan donkere strepen op een 

. scherm achter die wand. Young bestudeert hetzelfde verschijnsel. Ze komen tot 
dezelfde conclusie: interferentie Is niet mechanisch te verktaren. De strepen zouden 
niet ontstaan, als de tranmissle rechtlijnig was. Het Is beter te begrijpen, als licht zich 
- volgens Huygens' model - verspreidt in bolle vlakken. 

Fresnel en Young kunnen niet lang genieten van hun 'bevredigende' verklaring. In 
1808 ontdekt Etienne-Louis Malus de polarisatie: sommige kristallen buigen licht om 
in een hoek van 90°. De term "polarisatie" herinnert aan de gelijkenis met twee 
magneten, die met hun polen loodrecht op elkaar staan. Deze analogie blijkt later 
vruchtbaar: zij leidt tot een uitleg, die overeenkomt met die van de elektromagneti
sche golven [die we gezien hebben). 

Malus' beschrijving hiervan is zo overtuigend, dat er aan de eigenschap van die 
hoek niet getwijfeld kan worden. Fresnels en Youngs eerste conclusie is, dat hun 
opzet mislukt is. Hoe is de voorstelling van een rechte hoek te rijmen met een 
voortplanting in bolle vlakken, zoals dat wordt voorgeschreven in het model van 
Huygens? Na deze eerste pessimistische reactie vermannen ze zich. In 1816 past 
Fresnel [in 1817 doet Young dit ook) Huygens' model aan door aan te nemen dat, 
optische golven een transversaal karakter hebben: licht heeft een trilllngsrichting, die 
loodrecht staat op de richting van de voortplanting. Het bijzondere karakter van die 
golven kan verduidelijkt worden met het schema van kader 11.25 en met volgende 
twee [aan Einstein ontleende] gelijkenissen. Waarin bestaat het verschil tussen 
Huygens' longitudinale golven en Fresnels transversale golven? 
1: Longitudinaal is de op en neer gaande beweging van een kurk in golvend water. 

Deze kan ook als een stootbeweging gezien worden. 
Longitudinaal zijn de golven, die veroorzaakt worden door de beweging van een 
ballon, als je die bij herhaling opblaast en telkens weer leeg laat lopen. In het 
medium, waarin zich de ballon bevindt (bijvoorbeeld water), wordt de beweging 
overgedragen van de ene omringing naar . de andere. Omdat deze bewegings
vorm een soort stootbeweging Is, kan de aanname van deze golven in overeen
stemming worden gebracht met een mechanisch model. 

2: Transversaal zijn daarentegen golven, die - In tegenstelling tot Huygens' aanna-
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Kader 11.25: Conceptuele modellen voor de optica 

[ 

corpusculair 

undulalr [ 
longitudinale golven (geluidsgolven, Huygens' optische golven) 

transversale golven (b.v. elektromagnetische) 

Pólarisatie: komt voor bij dubbelbrekende kristallen: een lichtstraal L heeft dan verticale kompo
nenten K1 en horizontale komponenten 1<2. Bij het verlaten van de kristal doet zich een golf
lengteverschuiving D I voor. 
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Maxwells conclusies 

l'ndlrecte methode 
blf Hertz' experi
mèntérl ' 

Reflectie op metalen 
oppervlakken, re
fracr.e In prisma's, 
transversafiteit en 
polariteit 

Heinrich Hertz: 
Wat is flcht? Sinds 
Yoomg en Fresnel 
Is hierover zekèl'
held! 

Fundeert aether een 
supersynthese voor
de drie klassieke 
sytrtheses1 

me- ook nog een trllllngskarakter bezitten; daarbil kan er dan ook over golflaAgte 
en fr~quenties gesproken worden. 

Niet alleen interferentie maar ook polarisatie wordt door Fresnel en Young bevredi
gend verklaard door licht op te vatten als golven met een transversaal karakter. Ook 
vandaag worden de belde verschijnselen nog zo verklaard. Hetzelfde geldt voor vele 
andere later ontdekte optische en elektromagnetische verschijnselen. 

Dankzij die laatste Ingreep van Fresnel en Younclls de optica 'rijp' geworden voor 
een synthese met het elektromagnetisme. Maxwell ziet, hoe de vakgebieden naar 
elkaar toegegroeid zijn~ Vooral de analogieën tussen beide golfsoorten zijn frappant: 

belde zijn transversaal 
[uit 0rsteds en Faraday's experimenten blijkt, dat elektrische en magnetische 
golven loodrecht staan op de richting, waarin die goJven zich uitbreiden}, 
beide golfsoorten hebben tijd nodig voor hun transmissie 
[dit geldt- zoals gezien- niet voor gravitatie] 
en volgens Maxwells berekeningen Is snelheid voor beide golfsoorten dezelfde 
[zoals opgemerkt: 300.000 km/s]. 

Dus zijn het dezelfde soort van golven? Maxwell gelooft van wel. Hij koestert een nog 
stoutere VérWaChting: hij denkt, dat de gehele natuurkunde op zal gaan in de leer van 
deze golven. Het succes van Hertz lijkt die verwachting te gaan bevestigen. 

1.5. Heinrich Hertz 
tn 1886 bevestigt Heinrich Hertz experimenteel Maxwells vermoeden over de eenheld 
van de optische en elektromagnetische golven. Hij gaat daarbij indirect te werk, zoals 
Faraday dat ook al· heeft gedaan, als deze de eenheid van de elektriciteit aantoont: 
de eenheid van verschillend lijkende verschijnselen moet blijken uit het feit, dat ze 
dezelfde effecten oproepen. Hertz' ontwerpt een apparaat voor de transmissie van 
gE>Iven met elektrische tr"lingen over 1 ,5 m. Deze golven hebben dezelfde eigen
schappen als de optische: reflectie op metalen oppervlakken, refractie in prisma's, 
transversalltelt en polariteit. De fysische wereld reageert enthousiast. Aan Maxwells 
gelijk wordt niet meer getwijfeld. Hertz presenteert zijn resultaten tijdens het congres 
voor fysici en medici In 1889 te Heidelberg; hij sluit zijn voordracht af met de 
bekende woorden: 

Wat is licht? Sinds Young en Fresnel weten we, dat het een golfbeweging is. We 
kennen nu de snelheid van die golven. We kennen ook hun lengte. Tevens weten 
we, dat het transversale golven zijn. Ons is met andere woorden de geometrische 
structuur van hun beweging geheel bekend. Aan deze zaken kan er nu niet meer 
getwijfeld worden. Een weerlegging van die opvattingen is voor de fysicus niet 
voorstelbaar. De golftheorie van het licht Is hierdoor menselijk gesproken een 
zekerheid geworden. 

Een euforie verbreidt zich onder de fysici. De allerlaatste synthese lijkt nabij: ze zal de 
verschilten tussen alle fysische verschijnselen opheffen. Dat doel Is nog niet bereikt, 
maar men getooft, dat het spoedig bereikt zal zijn. De mechanica met haar op 
afstand werkende lichamen vormt nog een tegenstelling met het elektromagnetisme, 
maar men gelooft, dat die tegenstelling spoedig verdwijnt. Ook de thermodynamica 
vormt nog een afzonderlijk vakgebied, maar men gelooft, dat ook zij zal opgaan In 
een synthese met andere vakgebieden. 

De euforie berust op Maxwells aetherhypothese: het heelal zou geheel gevuld zijn 
met een aetherstof. Om elektromagnetische verschijnselen te begrijpen moeten 
golven aangenomen worden. Er moet toch iets zijn, dat golft, zo denkt Maxwell. Dit 
iets · is de aether van Maxwell en later die van Hertz. Dit setherbegrip zal de tegen· 
stelling tussen elektromagnetische en mechanische verschijnselen opheffen, zo 
voorspelt hij tijdens hetzelfde congres in Heidelberg: 

"Telkens sterker krijgen we de indruk [ ... ], dat de kennis van de aether ons [ ... ] 
het wezen van de oude materie zelf en haar[ ... ] eigenschappen, zoals zwaarte en 
traagheid zal openbaren. • 

Hertz staat niet alleen. Ook de Britse fysicus Oliver Lodge schrijft in dat jaar: 
"Er is één enkele en ononderbroken substantie die de gehele ruimte vult. In de 
vorm van golven heeft ze de gedaante van licht. Ze kan zich opsplitsen in 
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Kader 11.26: Hoe Hertz de eenheid van opti
scheen elektromagnetische golven aantoont 

Op zoek naar het bestaan van elektromagne
tische golven past Heinrich Hertz [ +- 1894) een 
beginsel toe, dat Marconi op ·het lOtie van de 
radiotelegrafie brengt. Onder de foto van Hertz 
geeft een tekening dit beginsel schematisch 
weer: een vonk tussen de bovenste geladen 
bollen brengt teweeg, dat ook tussen de twee 
onderste bollen een vonk overspringt. 

Hij gebruikt onder andere de [schematisch 
getekende) apparatuur met de volgende onder
delen: 

het inductorium A bestaande uit twee spo
elen gevoed door een batterij met oscilleren
de [trillende] stromen 
de spoelen zijn verbonden met twee bollen 
gescheiden door een kleine tussenruimte B: 
bij de ontlading springt een vonk tussen de 
bollen, 
de conductoren C en C' versterken de be
wegingen t.g.v. de vonken, 
op een afstand bevindt zich een niet geslo
ten circuitmet aan de uiteinden eveneens 
twee Ijzeren bollen. 

Bij een afstand van ± 1,5 m zijn voor Hertz de 
overdracht van de oscillaties waarneembaar . 

r....-----1111----
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Euforie In 1 0 jaar 
verdwenen 

Einde van de eufo
rie, van een wereld
beeld, en het einde 
voor de klassieke 
syntheses: 
a) elektron, 
b) quantum, 
c) foton, 
d) aanname van 
een golvende of van 
een uit deeltjes 

. bestaande aether 
kan worden gemist. 

Plancks protest 

positieve en negatieve elektriciteit. Beweegt ze zich In een wervelwind, dan 
presenteert ze zich als materie; omdat ze alles ononderbroken doordringt [ ... ], 

. kan ze zorgen voor de overdracht van alle werkingen en tegenwerkingen, waartoe 
de materie In staat Is. Dit Is de huidige opvatting over de aether en haar functies.· 

De bereikte synthese van het elektromagnetisme lijkt zo mooi. In een zekere zin heeft 
deze prestatle een bljvende betekenis: het verband tussen optica en elektromagnetis
me is bereikt. En toch ... 

§ 2. Anti-climax 

De hoop op een nabij zijnde alomvattende synthese smelt in tien jaar tijd weg als 
sneeuw voor de zon. De periode 1895 -1905 brengt vete en tegelijkertijd ook 
Ingrijpend nieuwe inzichten. Ze ondermijnen de verwachting, dat met Maxwells en 
Hertz' aetherbegrip een afgerond natuurbeeld bereikbaar zou zijn. Tot die inzichten 
behoren de volgende vier [andere worden later vermeld] . 
1: Perrin (in 1895) en J.J. Thomson (in 1897) ontdekken het elektron; dat betekent 

de start voor de ontwikkeling van de elektronentheorie en spoedig ook voor die 
van de atoomtheorie; 

2: In 1900 bedenkt Max Planck het begrip quantum: dat Is een 'energiehoeveelheid', 
die niet te delen Is In kleinere hoeveelheden (dit doet denken aan ondeelbare 
atomen). Het volgende probleem uit de thermodynamica leidt tot Plancks 
aanname: In een vacuOm Is bij een bepaalde temperatuur soms een warmte-ener
gie gegeven, die niet berust op de geaardheld van de materie. Waar komt ze 
vandaan? Waaraan Is ze toe te schrijven? Een oplossing zoekend bedenkt Planck 
de werkhypothese: tussen de materie en de straling (met· de frequentie v) vindt 
een uitwisseling plaats van niet meer opsplitsbare energie-hoeveelheden. De 
energie-overdracht Is niet geleidelijk: ze gebeurt bij wijze van spreken in 'pakjes' 
[Latijn: hoeveelheld = quantum]. Om iets over de eigenschappen van die quanta 
te kunnen zeggen heeft Planck de naar hem genoemde constante h bedacht: 

de energie E van elk quanturn 
h = = constant 

de frequentie v van elk quanturn 

Hieruit volgt de bekende formule, die zegt, dat de energie van zo'n 'energlepakje' 
gelijk Is aan het produkt van de frequentie en de genoemde constante: 

E = h. V 

3: In aansluiting hierop [echter niet In overeenstemming met Plancks eigen opvat
ting] bedenkt Einstein In 1905 het begrip foton: het lichtquantum. Het is een 
'pakje' lichtenergle. Ook dit is niet op te splitsen en doet daarom ook denken aan 
een deeltje. Zo krijgen we weer een deeltjesbenadering in de optica en dat lijkt 
een beetje op die van Newton. Sommigen zijn dan ook niet gelukkig met Ein
stelns nieuwe gedachte. Ertoe behoort ook Max Planck. Hij schrijft in zijn reactie 
op Elnsteins fotonen: 
"Volgens mij Is de hoogste voorzichtigheld geboden met betrekking tot de 
corpusculaire theorie [van Elnstein] over het licht. ... De theorie van het licht zou 
anders niet slechts decennia maar eeuwen achteruitgaan.· 
Planck vreest een terugkeer tot het hier besproken dilemma tussen Newton en 
Huygens en men heeft nu juist gemeend - zoals Hertz gezegd heeft in Heidelberg 
-, dat dit dilemma verdwenen is dankzij de ontwikkelingen in c;le optica sinds 
Fresnel en Young en die In het elektromagnetisme sinds Maxwell. 

4: Ook al zijn de Maxwellvergelijkingen juist, toch is Maxwells en Hertz' aether is niet 
te handhaven vanwege de genoemde (quasi)deeltjes: elektronen, quanta en 
fotonen. Kan de aether misschien gered worden door aan te nemen, dat ze 
bestaat uit deeltjes? Ook deze laatste strohalm wordt teniet gedaan. Einstein laat 
zien in zijn speciale relativiteitstheorie van 1905, dat het niet nodig is zo een 
substantie aan te nemen: golven kunnen ook zonder zo'n medium bestaan, zo 
blijkt uit die theorie, waarop we later zullen ingaan (zie III.A § 3]. De speciale 
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3 · 10' 

Kader 11.26: Eletromagnetische spectrum, een orlintatleschema voor de elektrotechnische 
Industrie? 

In 1941 Is prof. Holst, de direkteur van het PhUips Nat-lab afwezig [omdat hij dan gegijzeld Is 
door de Duitsers). Een commissie 'Afdeling' beraadslaagt over de lopende projecten. Op 30 
oktober maakt ziJ haar plannen bekend. Onder andere overweegt . het Philips-MUier /project te 
stoppen. Dit Is het werk aan een film voor een hulsbloskoop: de krant In de vorm van een film. 
Als reden voor dit beslult wordt gegeven, dat 

·het hulscineac-project ons brengt naar gëbleden, die ons mln of meer vreemd zijn, zoals de 
chemische filmindustrie, filmproductie, dagbladconcerns e.d.• [NL.828, 30.10.41, K833) 
In plaats daarvan wordt de hoogste prioritelt gegeven aan de televisie en FM-radio, waarvan de 
commissie zegt, dat die gerekend kunnen worden tot •Qfl§ eigen gebied•: het terrein, waarop 
Phillps zich begeeft. 

Uit dit soort formuleringen blijkt, dat niet alleen de markt gevolgd wordt om te beslissen op 
welk gebled er onderzoek gedaan moet worden. Men wil zich op de elektrotechnische en de 
elektronische produlden bliJven concentreren. Bekijken we het hier afgebeelde spektrum van de 
elektromagnetische golven, dan zien we, dat Phlllps zich heeft beziggehouden met bijna alle 
technische toepassingen van die golven. 
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1 . lechnische wissel:~troom 

2. wisselstroom 

J. lange !Jolven 

4. middengolven 

5 . korte golven 

6. ultra korte golven lFMJ 

7. deelmetergolven 

6. zichtbaar licht 
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Ook deelijes zijn 
niet meer wat ze 
waren. 

relativiteitstheorie leidt ook tot Elnstelns meest bekende vergelijking: 
E = m.c2 

waaruit blijkt, dat een hoeveelheld massajmaterle evenredig Is met een hoeveel
held energie. De massa's van deeltjes verliezen hierdoor hun klassiek onveran
derlijke karakter: hun massa m Is afhankelijk van de energie E en In verband 
gebracht met de lichtsnelheld c. 

Voordat we daartoe overgaan, reflecteren we eerst In II.C over het voorafgaande om 
te komen tot algemene conclusies over de rnakrotechnleken. 
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1. 
Antieke afbakening: 
exacte formules als 
technische reken
methodes zonder 
conceptuele model
len 

2. 
Sommige klassieke 
benaderingen: 
met conceptuele 
modellen de exact 
geformul~rde wet. 
ten verklaren. 

3. 
Modern: 
vergelijking~n wor
den tosgeweekt van 
conceptuele model
len. 

lngenieursmethode: 
wetten fungeren als 
rekentechnieken 
zonder de opzet om 
te verklaren, opdat 
aandacht gespaard 
wordt voor praktJ
sche taken. 

Nut van conceptue
le modellen: 
..Jn de heuristiek bij 
het zoeken naar 
wetten en bij het 
zoeken naar onder
werpen, 
-in de didactiek van 
de techniek. 
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Hoofdstuk 111 

Technisch gebruik van rnakrotheorieën 

Vergelijken we de antieke kunsten [bouwkundige statica, mechanica, optica, astrono
mie) met de rnakrotechnieken [van mechanica, thermodynamica en elektromagnetis
me], dan ontdekken we belangrijke verschillen. Dat is het doel van deze paragraaf. 
Ook zullen we ingaan op de beperkte geldigheid van die makrotheorieên. 

· § 1 Exactheld der Ingenieurswetenschappelijke benadering 

1: In de antieke periode bestond er een afbakening tussen kunsten en wetenschap
pen [ge"tllustreerd In kader 9-a). Bij deze afbakening richtten de vrije kunsten zich 
op exacte formules, de mechanische kunsten daarentegen op technische metho
den. De wetenschappen ten slotte zochten naar verklaringen [naar antwoorden 
op de vragen naar het hoe en het waarom van het ontstaan van verschijnselen]. 
In de kunsten speelden conceptuele modellen [zoals deeltjes van atomisten, 
vormen van plateniel of aristotellcl] geen of bijna geen rol, terwijl ze wel alle 
centrale aandacht genoten In de fysica. Zo kreeg de antieke fysica het voor haar 
typisch filosofische karakter. 

2: Sinds in de klassieke periode die scherpe afbakening tussen kunst en weten
schap weg 1$, spelen conceptuele modellen [zoals de In hoofdstuk 11 vermelde 
cartesiaanse deeltjes, floglston, warmtestof, elektriciteitsfluidum, e.d.] een rol in de 
fysica. Maxwells en Hertz' voorstelling van een elektromagnetische transmissie via 
een ~therstof behoort tot die modellen. 

3: In de moderne natuuiWetenschap worden de vergelijkingen [fysische of chemi
sche wetten] gemakkelijk losgeweekt van de oude theoretische begrippen 
{conceptuele IJlOCieUen], waarmee ze gevonden zijn. Einstein geeft bijvoorbeeld 
de aether-stof op zonder de Maxwellvergelijkingen op te geven. 
Dagelijks zien we ervan de gevolgen om ons heen: technici berekenen een 
uitzetting zonder daarbij te denken aan een warmtestof, aan een flogiston of 
[kinetisch) aan de zich bewegende deeltjes. Niet minder 'gedachteloos' gebruiken 
we bij de technische toepassingen de Maxwellvergelijkingen: we denken erbij niet 
aan de aetherstof, die Maxwell wel in gedachten heeft gehad. Dit 'gedachteloze' 
gebruik van de formules van de theoriëen [de natuurwetten] als strikt rekenkundi
ge Instrumenten wordt wel eens genoemd de ingenieurswetenschappelijke 
methode. Dit gebruik Is 'gedachteloos' om aandacht te winnen voor andere 
zaken, die bij het Ingenieurswetenschappelijke onderzoek meer van belang zijn 
[zoals we in § 4 zuUen zien). 

Het losweken van de wetten en vergelijkingen van hun conceptuele modellen komt 
ook al voor In de klassieke periode: Newton accepteert Descartes' traagheidsbeginsel 
zonder diens deeltjesmodel over te nemen. Zo stemt Einsteln niet In met Maxwells en 
Hertz' aetherhypothese. maar hij accepteert wel de Maxwellvergelijkingen en erkent 
het belang van Hertz' experimenten. Hij erkent zelfs expliciet en herhaaldelijk, dat· zijn 
inzichten e.raan te danken zijn. 

Wat is de functie geweest van die conceptuele modellen? Het antwoord is 
gebleken uit het voorafgaande: ze fungeren als hulpmiddelen bij het zoeken (als 
"heuristieken•) naar wetten: om te komen tot voorstellingen van traagheid, van 
gravitatie, van elektrische stroom en van elektromagnetische of optische gotven. Uit
gaande van die voorstellingen worden de vergelijkingen van de desbetreffende wetten 
geformuleerd: de traagheldswet, de mechanlcawetten, de elektriciteitswetten, de 
Maxwellvergelijkingen. We kunnen enerzijds van die hulpmlddelen afstand nemen, als 
de wetten gevonden zijn. Anderzijds kunnen we ze op ieder gewenst moment 
opnieuw oproepen bij het zoeken naar technische toepassingen en als we ons iets 
concreets wiHen voorstelten bij de abstracte wiskundige formule. Op een soortgelijke 
wijze kunnen de oude heuristische [conceptuele] modellen gebruikt worden In de · 
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didactiek van de technologie. 
Dit moderne gebruik van conceptuele modellen en vergelijkingen noemen we: het 

instrumentalistische gebruik. Als natuurwetenschapelijke benadering wordt ze 
behandeld In III.A. Als Ingenieurswetenschappelijke benadering vormt ze het onder
werp van III.C.4. Daar zal ook de relevantie voor de didactiek van de techniek blijken. 

§ 2 Techniekgebruik vereist fantasie: 
ervarlngstechnlek naast makro- en mikrotechniek 

Vaak zijn ervaringstechnieken efficiënter, ook al zijn de rnakrotechnieken geavan
ceerder. We hebben hiervan voorbeelden gezien. Als men kanonnen ontwerpt, 
construeert of gebruikt, dan woi'dt Galier1·s paraboolwet toegepast; de aardbolvorm 
en de aarddraaiing worden dan bulten beschouwing gelaten. Wat de reden hiervan 
Is? Een besparing! De storende factor wrijving Impliceert al zoveel technische 
kwesties, dat . de ballistleus overbodige preelsles weglaat. Sinds kanonnen grote 
hoogten bereiken, is het veeleer van nut rekening te houden met het Ijler worden van 
de lucht bij grotere hoogten. Een soort zulnlgheld Is hier dus de reden om geen ge
bruik te maken van de rnakrotechnische Inzichten van Newtons mechanica en om 
genoegen te nemen met de ervaringstechnische paraboolwet Men kiest voor de 
eenvoudige wet. Complexere methoden verhogen het foutengevaar en leiden niet tot 
een beter technisch resultaat. 

Ervaringstechnleken zijn vaak onmisbaar ondanks het bestaan van de zeer geavan
ceerde makrotechnieken. Vaak Is de informatie, die te verdisconteren is in de 
praktijk, voor de meer geavanceerde technieken (nog) ontoegankelijk. Zo gebruiken 
wij bijvoorbeeld nog ervaringstechnleken bij de voorspelling van slijtages van auto- of 
fietsbanden. Ook bij de analyse van metaaleigenschappen In de machine-Industrie 
kan doorgaans geen andere weg worden gevolgd. Er wordt dan zelfs niet gestreefd 
naar een makro- of mlkrobenadering. Waarom niet? Omdat de materialen [rubber-, 
gummi- of plasticsoorten] eigenschappen hebben, die het gevolg zijn van specifieke 
omstandigheden: van bijzonder grondstoffen en fabricagewijzen. Vergelijkingen en 
wetten zijn slechts van nut bij omstandigheden die niet specifiek zijn; die dus een 
algemeen karakter hebben. Voor het fabriceren van mikro-elektronische componenten 
[chips] gelden daarentegen andere criteria. Daarbij worden praktisch zuivere 
materialen gebruikt, zodat de storende factoren tot het minimum gereduceerd zijn. 
Mikrofysische [vaste stof- of oppervlaktefyslsche] analyses zijn dan van nut [hierop 
komen we terug in III.C]. In de techniek kan men zich blijkbaar niet fantasieloos hou
den aan altijd geldende richtlijnen. Bij sommige technieksoorten zijn fundamentele 
analyses onnodig of te omslachtig; bij andere zijn ze onmisbaar. Is dat niet vervelend 
en onoverzichtelijk? Voor hen, die ter zake kundig zijn, Is dit niet vervelend: zij vinden 
het boeiend zaken te beslissen vanuit het 'Fingerspitzengefühl', dat op vele ervarin
gen berust. 

In de geavanceerde mikrotechnologie is een aanvulling van de mikrotechnische 
kennis door ervarings- of rnakrotechnische kennis onmisbaar. Dit zal blijken bij de 
transistor [zie daarover III.C]. Een nog duidelijker voorbeeld wordt gevormd door de 
atoombom. Het mikrotechnische beginsel van de kettingreactie Is In 1938 ontdekt 
[vlak voor kerstmis]. De plaats van de gebeurtenis Is het Instituut voor Radiochemie 
en Kernfysica te Berlijn geweest. De naam van het Instituut verduidelijkt al, dat die 
ontdekking thuishoort in een samenwerkingsproject van kernfysici en op de praktijk 
georiënteerde chemici. De fysici hebben het fundamentele werk gedaan, de chemici 
het meer ervarlngstechnlsche. Het Instituut heeft dan ook telkens twee directeuren 
gehad: de eerste waren de chemicus Otto Hahn en de fysicus Lise Meltner [tot 1933; 
als jodin moet ze dan wijken voor het Nazlgeweld. In 1938 neemt Fritz StraBmann 
haar positie In bij de grote ontdekking]. De competenties In belde disciplines zijn 
nodig geweest om de kettingreactie vast te stellen: de fundamenteel fysische en de 
ervaringstechnisch chemische. Dit weten we dankzij het feit, dat bij hun eerste 
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berichtgeving in 1939 de ontdekkers zelf nog twijfelen, of hun conclusie wel juist is: 
"als chemici zijn we geneigd te zeggen, dat het materlaai van de nieuwe deeltjes 
niet radium maar barium moet zijn; andere elementen dan radium of barium 
komen niet in aanmerking [ ... ). Maar als 'kemchemici', die zich hecht verbonden 
voelen met de fysica durven we het nog niet aan deze sprong te nemen, die 
onverenigbaar Is met alle waarnemingen, die tot nog toe zijn gedaan in de 
kernfysica.· 

Achteraf betekent dit voor ons: om het gevolg van de . kettingreactie te ontdekken 
moest je een goed chemicus zijn. Pas daarna kon de kettingreactie beschouwd 
worden als een kernfysisch onderwerp en Is ze in de kernfysica bevredigend 
beschreven. Toch is nog veel chemisch technologisch onderzoek en ook materlalen
onderzoek nodig om later In de jaren veertig te komen tot de eerste kernreactor. en 
de eerste atoombom. 

Soortgelijke afstanden bestaan tussen de ontdekking van de röntgenstralen én 
hun gebruik In medische apparatuur, tussen de ontdekking van het foto-effect en zljri · 
gebruik in liftdeuren, tussen de ontdekking van laserstralen en hun toepassing bij de 
fabricage van bijvoorbeeld CD's. Zulke afstanden in de tijd tussen een ontdekking en 
de technische toepassing noemt men "time lag". 

Soms ontbreekt niet alleen de aanvullende mikro- en rnakrotechnische maar ook 
de ervarlngstechnlsche know how, die voor een verantwoorde produktontwikkeling 
nodig Is. De kennis van de technische wetenschapper krijgt dan - zoals prof. Caslmir 
dit uitdrukt - een alchemistisch trekje: hij ziet zich genoodzaakt een ongefundeerd 
advies te geven. Dit advles geniet dan grote autoriteit, ofschoon het zelfs een 
ervaringstechnlsche basering mist. 

§ 3 De paradox van 'afgesloten' rnakrotheorieën In ontwikkeling 

De overgang van de rnakro- naar de mikrotheoretische fundering van technieken 
wordt begeleid door een paradoxaal gegeven [dit Is ·al vermeld aan het eind van 
11.8.3). BIJ die overgang stuiten we op twee paradoxale kwesties: kun je iets beoorde
len vanuit een nog onbekend criterium? kun je nog op fundamenteel niveau bijdragen 
leveren tot een kwestie, die al Is afgerond? 

3.1 Resultaten beoordelen In het licht van een onbekend doel 
De climax van de klassieke benadering Is tegelijkertijd een anticlimax. Hoe kan dat? 
Hertz en anderen dachten, dat de fysica spoedig het werk van ingenieurs zou zijn, 
omdat volgens hen het aetherbegrip binnen afzienbare tijd zou leiden tot een 
'afgerond fysisch wereldbeeld'. Die verwachting is onjuist gebleken om twee redenen: 
1: De 'afronding' van de taak van de fysica zou bereikt moeten worden met behulp 

van het aetherbegrip. Nu echter blijkt de slechts Indirect gefundeerde hypothese 
over het bestaan van een astherstof overbodig . na Einsteins analyse van 1905 
[zoals we zullen zien]. 

2: Ook zijn er sinds Hertz' uitspraken vele deeltjes ontdekt. Op de elektronen volgen 
vele anderen. Het wereldbeeld van de 19e eeuw kon dan ook niet volledig zijn. 

De paradox Is dan ook een echte schijntegenstelling [de eerste betekenis van 
'paradox' is: schijntegenstelling]. Ze berust op een beoordelingsfout. Weliswaar ~~ 
de synthese tussen optica en elektromagnetisme een blijvende en verstrekke~e 
betekenis gekregen dankzij de Maxwellvergelijkingen. In die zin vormt ze een climax 
van de klassieke benadering. Maar door Hertz Is die synthese in verband gebracht 
met een te hoge verwachting. In die zin Is de climax tevens een anti-climax gewor
den. 

De paradox krijgt een algemener karakter bij de vraag naar het uiteindelijke en 
nog niet bereikte doel van de natuurkennis. Men stuit dan op de moeilijkheid, hoe 
resultaten te meten zijn met een nog onbekende maat? Het lijkt er dan ook op, dat er 
geen zinnig antwoord gegeven kan worden op die vraag. In de praktijk van het 
onderzoek wordt deze paradox vermeden. Hoe? 

Enerzijds wordt het streven naar een alles omvattende synthese voortgezet. 
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Anderzijds zijn er sinds Hertz niet alleen vele deeltjes ontdekt. Naast de twee 
klassieke krachten zijn twee nieuwe soorten van krachten ontdekt. Ze maken al deel 
uit van bestaande technologlêen, zodat we er concrete voorstellingen van kunnen 
maken: 
a: De gravitatiekracht Is sinds Newton bekend. We ontmoeten haar bijvoorbeeld bij 

de analyse van een slinger: de klepel komt omlaag door de zwaartekracht. 
b: Onze fletsdynamo werkt dankzij elektromagnetische krachten. Dit voorbeeld 

hebben we al In het voorafgaande genoemd. 
De volgende twee krachten zijn In onze eeuw ontdekt. 
c: sterke kernkrachten: zij zorgen ervoor, dat de kerndeeltjes [neutronen en proto

nen) bij elkaar blijven en één kern vormen. 
d: zwakke kernkrachten; ze veroorzaken de bètaradioactiviteit en de niet-elektrische 

wisselwerking tussen atoomkern en elektronen. 
De hoge energiefysica [ook 'kleine deeltjesfyslca' genoemd] is gedeeltelijk erin 
geslaagd, de onafhankelijke theorlêen over die vier krachten In één nieuwe overkoe
pelende theorie samen te vatten. Aangezien hun doel nog niet is bereikt, concentre
ren hoge energie fysici zich nog op de gravltatlekrachttheorie, ofschoon Newton al 
veel op dit punt had bereikt. 

De taak van deze theoretische tak van de fysica wordt wel eens omschreven als 
het streven naar een uiteindelijke ,heory of everythlng•: een alles verklarende theorie. 
Het streven naar zo'n theorie heeft wel iets paradoxaals: hoe beoordeel je tussen
stappen op een weg, die je niet kent en waarvan je niet weet, waarheen die voert? 
Hoe verlaat men doorgaans dat paradoxale terrein? Door niet naar de toekomst te 
kljken maar naar het verleden: als een nieuwe theorie T" meer verklaart dan haar [uit 
het verleden stammende] voorganger T"-1,dan Is T" beter dan T"-1. 

Wat Is de positie van de hoge energiefysica met betrekking tot de relatie tussen 
wetenschap en techniek? Op deze vraag gaat het volgende deel in [zie 1-111]. 

3.2 Hoe Ingenieurs aan 'afgesloten' theorieën werken 
Men zegt, dat de klassieke mechanica, de thermodynamica en het elektromagnetisme 
'klaar' en 'afgesloten' waren rond de eeuwwisseling. Tot de klassieke mechanica 
worden gerekend de mechanica van vloeistoffen en die van gassen (de aero- en 
hydrodynamica), die van punten en die van vaste lichamen. 

Hoe kan men zeggen, dat disciplines 'klaar' zijn of 'afgesloten', als er nog veel 
werk te verrichten Is? Op het eerste gezicht lijkt het gezegde onzinnig: we kunnen 
immers disciplines of theoriëen niet afsluiten, zoals we dat doen met kastdeuren. 
Toch Is 'afgesloten' theorie [abgeschlossene Theorie] een standaarduitdrukking 
geworden: ze Is vaak gebruikt door geleerden zoals prof. Casimir en prof. Halsen
berg. Om het bedoelde te begrijpen Is voor ogen houden, dat 'afgesloten' In een 
overdrachtelijke betekenis wordt gebruikt voor discussies: zijn deze afgesloten, dan is 
er geen gelegenheld meer over het onderwerp nieuwe opinies naar voren te brengen. 
In ± 1900 Is In die zin de discussie afgesloten over de geldigheid van de basisverge
lijkingen van de drie klassieke theorlëen. 

Het afsluiten van die discussie betekent niet, dat er niets meer gedaan Is aan de 
theorlëen. Het tegendeel Is het geval: op twee nieuwe niveaus zijn ze verder ontwik
keld: 
a: In de hoge energiefysica Is er gewerkt aan de bepaling van de plaats, die deze 

theorieën Innemen in de context van de andere. 
b: In de technologie is er gewerkt aan concrete uitwerkingen. Dit werkterrein hebben 

we in het voorafgaande leren kennen als de overbrugging tussen het niveau van 
de ldealisaties en abstractles en het niveau van de storende factoren en de 
concrete praktische vraagstukken. Prof. Caslmir zegt hierover: 
•[Sinds ± 1900] heeft de ontwikkeling van deze vakgebleden zeker niet stilge
staan. Men kan bijvoorbeeld stellig zeggen dat het grootste deel van onze kennis 
van de hydro- en aerodynamlca van 20e eeuwse oorsprong is en alleen een heel 
hooghartig en dom fysicus zal deze kennis als uitsluitend 'ingenieurswerk' (of 
erger nog, als 'smidswerk') durven te bestempelen. En toch was er een zekere 
waarheid in de opvatting dat deze takken 'klaar' waren. Om deze paradox te 
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verklaren moet Ik wat dieper Ingaan op het wezen van een fysische theorie" 
[Toeval van de werkelijkheid, p. 42-3; cursievering van A.S.]. 

Inderdaad Is bijvoorbeeld het concrete werk op het gebled van de aerodynamica pas 
In de 20e eeuw verricht; we moeten daarbiJ denken aan toepassingen bij he~'" 
stroomlijnen van autocarrosserleên en vliegtuigrampen. De uitwerking van . de 
basisvergelijkingen omwille van die toepassingen Is geen fantasieloos karwel ('smids
werk'). Het Is technisch fysisch onderzoek, dat fundamentele aspecten van de 
basisvergelijkingen verduidelijkt. BIJ dit werk Is er een Intensleve wisselwerking tussen 
de drie al In hoofdstuk I besproken niveaus van onderzoek [technologische, experi
menteel/empirische en theoretlschjmathematlsche). Zij zijn voor prof. Casimir drie 
stadia in de ontwikkeling: 

"Bij iedere tak der natuurkunde kan men drie stadia van ontwikkeling onderschei~ 
den. Eerst komt een stadium van verkenning en analyse, waarin men waarnemin
gen verzamelt en ordent en tracht een formalisme, dat wil zeggen een stelsel van 
vergelijkingen en begrippen te vinden dat deze waarnemingen beschrijft en dat de 
resultaten van een grote groep van nieuwe experimenten voorspelt. Als alles goed 
gaat volgt een stadium van synthese en consolidatie: men gelooft de juiste 
theorie gevonden te hebben, het wiskundige formalisme wordt vervolmaakt, het 
toepassingsgebied wordt verruimd en geheel nieuwe verschijnselen worden 
voorspeld. Gaandeweg komen we dan In het derde stadium, dat ik het techni
sche stadium zou willen noemen. ( ... ] 
Mechanica Is een prachtig voorbeeld. Het verkenningsstad/urn gaat terug tot ver 
In het verleden ( ... ] maar bereikte haar hoogtepunt In de 17e eeuw, toen Kepler 
een groot aantal waarnemingen samenvatte In drie simpele wetten en Galileï 
kwantitatieve waarnemingen deed over bewegende lichamen, zoals naar beneden 
rollende kogels. Met lsaac Newton komen we In het tweede stadium. De denk
beelden en formules In zijn Philosophlae Naturalis Prlnclpla Mathematica stelden . 
hem In staat zowèl de resultaten van Galileï als de wetten van Kepler af te leiden; 
Newtons mechanica beschrijft zowel de beweging van hemellichamen als die van 
vallende appels, slingerende slingers en vliegende kogels. Heden ten dage is de 
mechanica van Newton duidelijk In het technische stadium, en ze wordt onder 
andere gebruikt om de banen van kunstmanen te berekenen. De wiskundige ,., .. • 
methodes die bij de toepassingen worden gebruikt zijn heel wat geraffineerder 
dan in de dagen van Newton en het werk van de wiskundigen wordt hoe langer 
hoe meer ondersteund - en gedeeltelijk vervangen ·- door computers, maar de 
theorie blijft in haar grondslagen onveranderd." [id., pp. 43-4) 

§ 4 Hoe exact Is de grens tussen makro- en mikrotechnologle? 

Dat de exacte Inzichten een beperkte geldigheld hebben, Is een oud gegeven. Er 
bestaat wat dit betreft een spanningsveld tussen 'zuivere' natuurwetenschap en 
techniek: 

De 'zuivere' wetenschapper neemt geen genoegen met uitzonderingen op de 
door hem verworven Inzichten. Hij wil weten, waarop dergelijke uitzonderingen 
berusten. Bij dit streven overschrijdt hij de grenzen van de bereikte kennis. 
De technicus Is In dit opzicht mlnder pretentieus. Uitzonderingen deren hem niet, 
zolang ze geen betrekking hebben op zijn ontwerp of constructie. Zo past hij 
onbekommerd de bereikte know how toe, zolang In het gebled van zijn toepas
sing geen probleem ontstaat. Dit Is een prlnclplëel verschil In houding. 

We moeten dit verschil voor ogen houden bij de (al In de Inleiding vermelde] vraag 
naar de exacte grens tussen rnakro- en mikrotechnlek. 

Misschien Is het van nut erop te wijzen, dat dergelijke grenzen zelden exact zijn. 
De grens tussen natuur- en scheikunde Is bijvoorbeeld glijdend: het bestaan van 
chemische fysica en van fysische chemie laat zien, hoe fysica en chemie elkaar voor 
een deel overlappen. Ook de grens tussen makro- en mikrotechniek Is niet exact. 
Waarom niet? Omdat men niet geïnteresseerd is In een exacte afgrenzing: de 
'zuivere' wetenschapper zoekt naar de meest universele theorie, de technicus bepaalt 
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van geval tot geval, hoe hij zijn doelen bereikt. Om niet al te veel uitzonderingen 
tegen te komen in zijn know how beperkt hij zijn specialisme: hij houdt zich alleen 
met de bouw bezig, of met het ontwerpen van mechanische machines, of met 
elektrotechnische apparaten, of met elektronische componenten. 

Toch Is de kwestie bespreekbaar, als het met enige voorzichtigheld gebeurt. In de 
techniek moet er uitgegaan worden van de mlkrotheoriëen, zodra de genoemde 
formules van Planck en Einsteln relevante afwijkingen signallseren. De rnakrotheorie
en garanderen dan geen betrouwbare inzichten. Wat betekent dat in concreto? De 
hier al geciteerde prof. Casimlr heeft vaak 'met dat bijltje gehakt': als lelder van het 
Philipslaboratorium heeft hij zich vele keren af moeten vragen, of een gewenst 
ontwerp klassiek mechanisch of elektromagnetisch of modem mechanisch te 
analyseren is. Hij zegt: 

"De klassieke mechanica faalt bij zeer hoge snelheden: dan moet ze worden 
vervangen door de relativistische mechanica" · 

De snelheid Is dus een criterium. Dan spelen uiteraard ook de afmetingen een rol: 
"De klassieke mechanica faalt ook bij heel kleine afmetingen; daar geldt de 
quantummechanica" [Toeval van de werkelijkheid, p. 45). 

Waarom zijn afmeting en snelheld zo belangrijk? Omdat zij tot afwijkingen kunnen 
leiden. 'Moderne' mikrotheorieën zijn te gebruiken bij de technieken die betrekking 
hebben op het gedrag van atomen, van kernen, van elektronen en van röntgenstra
len. We moeten- zo blijkt hieruit- oppassen met de woorden 'klassiek' en 'modem'. 
Het verschil hangt niet af van het tijdstip, waarop er gewerkt is aan de inzichten maar 
van de genoemde criteria: van de afmetingen en de snelheden die in het geding zijn. 
Daarom Is het goed mogelijk te spreken over moderne ontwikkelingen van klassicke 
theorieën. 

Er bestaat nog een ruimer begrip van mikrotechnologle. Hiertoe wordt dan alle 
kennis gerekend, die een experimenteel inzicht vereist in het gedrag van moleculen of 
van atomen of van nog kleinere deeltjes. De vergelijking van Van der Waals behoort 
dan tot de mikrotechnische inzichten. Ze beschrijft het gedrag van gassen, waar de 
genoemde wetten van Boyle en Gay-Lussac niet meer bruikbaar zijn. Ze wordt 
relevant, zodra de 'ruimte' tussen de moleculen het gedrag van gassen medebepalen. 
Dat zien we bij heel smalle buisjes of bij een vacuOm. Bij smalle buisjes wordt dat 
gedrag relevant, omdat de moleculen dan significant vaker tegen de wand botsen 
dan onderling. Hetzelfde doet zich uiteraard voor, als een vacuOm wordt gemaakt. 

Belde afbakeningen geven aanleiding tot de vraag: waartoe behoren disciplines 
als de elektrotechniek en de scheikundige technologie? Het antwoord moet genuan
ceerd zijn: Enerzijds bevatten ze voor het merendeel ervarings- en makrotechnieken, 
anderzijds zouden ze hun relevantie voor de moderne industrie verliezen, als we alles 
zouden elimineren, wat in die disciplines te danken Is aan mikro-inzichten. Daarom 
zijn deze technische wetenschappen bij uitstek voorbeelden van mengvormen: de 
makrobenadering overheerst, maar toch worden er ook Inzichten overgenomen van 
de nieuwe mikrofysica. 
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