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SAMENVATTING 

Het massa-begrip wordt door de leerlingen in de onderbouw 
als moeilijk ervaren en vaak verward met het gewichtsbegrip. 
Ook de leerboeken dragen tot deze verwarring bij. 
De opzet van het onderzoek was het samenstellen van een 
betere methode om het massa-begrip in de onderbouw 
kwalitatief te introduceren. Deze methode is op een aan
tal scholen getest. 
D.m.v. een literatuuronderzoek zijn verschillende methoden 
met elkaar vergeleken. 
De resultaten van die en bovengenoemde methode zijn verge
leken door de leerlingen allemaal eenzelfde proefwerk te 
laten maken. 
VerdPr is er e<'n discussiebijdrage over het massa- e11 ge
\•ichtsh0grip gelPvc~rd. 



- 2 -

1. INLEIDING 

Als er ~~n begrip is in de natuurkunde van de onderbouw dat 
problemen oplevert, dan is dit wel het massa-begrip. 
Voor de leerlingen is het problePm dat ze dit begrip als 
mocilijk ervaren on het verwarren 111ct hct gewichtsbegrip. 
VP!') J<~rnreu die gPw

4
pnd :,.-;jjn hot massa-Lwgrip kw<Jntitatï_et' 

t<' IH'hand<' l.<'ll voor ~~-k LasJPPrlj ngnn vinden liPt IIIO<'ilijk hnt 
nu voor ~~-kLass0rs kwaLjtaLi<'i' in Ln vo<'r'l'll <'11 li<'L d1Jidelijk 
lt> do<'n ond<'rscheidon van het gcwi.clltsb<'gTip. 
EPn ond<'l':I;O<'k in de le<'rboPken ( zi<' ook hoof'dstuk 3) Laat 
:~:ien, dat de introductie van het massa-begrip nogal te wen
S<'n overlaat. 
De oorzaak van dit probleem ligt m.i. in het feit dat in het 
dagelijkse spraakgebruik geen onderscheid gemaakt wordt tussen 
het massa- en gewichtsbegrip. Op verpakkingen van diverse 
artikelen kunnen we lezen: nettogewicht = 100 gram. Weegscha
len geven allemaal het gewicht aan in kilogram. 
Een van de opdrachten van het afstudeerwerk was dan ook het 
zoeken naar een methode om het massa-begrip aan de leerlingen 
in de onderbouw duidelijk te maken en hun te leren het te on
derscheiden van het gewichtsbegrip. 
Als wij dit laatste willen onderzoeken, dan zal het gewichts
begrip het eerst geïntroduceerd moeten worden. 
Om mijn me thodP te kunnen vergelijkPn mot andere (gangbare) me
thodf'n h0b ik de medewerking van C<'n aantal scholen gevraag·d. 
Aan die scholen (zie brief in app<'lldix) Ls gevraagd om de 
ni<'UW<' mPtiJode in n<'Il aantal klassen te mogPn int:roc.hJccren 
(in het vet'slag· worden deze de experimPntele klassen genoemd). 
llaarnaast werd in ecn aantal andere klassen van die scholen 
het massa- en gewichtsbcgrip door de leraren aan de hand van 
het door hen gebruikte leerboek geïntroduceerd (voortaan de 
niet-experimentele klassen genoemd). 
Afgesproken werd om niet meer dan 3 lesuren aan deze onder
werpen te besteden. Een kort verslag van de lessen in de ex
perimentele klassen vindt men in hoofdstuk 5. 
D.m.v. een proefwerk dat zowel voor de experimentele als de 
niet-experimentele klassen hetzelfde was, hebben we de resul
taten van de verschillende methoden onderling kunnen verge
lijken (zie hoofdstuk 6). 
Om tot een verbetering van onze methode te komen is het on
derzoek eerst op beperkte schaal op één school uitgevoerd: het 
zogenaamde vooronderzoek. 
Ofschoon het massa- en gewichtsbogrip in zowel de experimente
le als de niet-experimentele klassen vlak achter elkaar is 
behandeld, lijkt het me zinvol om in de onderbouw het gewichts
begrip vrij in het begin van het jaar te introduceren en het 
massa-begrip pas halverwege het jaar, nadat eerst het krachts
begrip (statisch) geïntroduceerd is. 
Tijdens het bestuderen van de vakliteratuur over bovengenoemde 
begrippen werd me duidelijk dat vooral het gewichtsbegrip een 
heet hangijzer is dat erg heet gaat worden als het begrip ge
wichtsloosheid om de hoek komt kijken. Dit was voor mij een 
reden om hierover een discussiebijdrage te leveren (hoofdstuk 2). 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die zijn medewerking aan dit 
onderzoek verleend heeft, met name de leraren van de deel
nemende scholen, verder de heer R. Dirne, amanuensis THE en 
tenslotte de heer Dr. J.Ph. Steller voor zijn waardevolle en 
kritische opmerkingen die in dit verslag verwerkt zijn. 
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~!. HET MASSA- en GEWICHTSBEGRIP 

2. I. l i\LE lDTNG 

Helaas is het zo, dat de verwarring die er heerst bij de 
begrippen gewichte~ge~ichtsloosheid niet beperkt blijft 
tot de natuurl,undeboPl{<'n die L>U lwt voortgezet ond('rwijs 
gt'hruikt worden. 
llestudering va11 d<> vakJiteratuu1· lnat zien, dat d<>ze ver
warring ook hier voorkomt, alleen op een ander niveau. 
Een sprekend voorbeeld hiervan kan men in een serje arti
kelen in Faraday vinden [1,2,3,4,5]. 
Wat het massa-begrip betreft, is men bet wel met elkaar 
eens, namelijk dat massa iets met de traagheid van het li
chaam te maken heeft. 
In de bovenbouw wordt de massa gedefinieerd bij de afleiding 
van de tweede wet van Newton. In de onderbouw ligt het 
anders. In hoofdstuk 3 kom ik daar nog op terug bij het 
bespreken van de leerboeken die daar gebruikt worden. 

Sommigen verstaan onder het gewicht van een lichaam, de 
kracht waarmee de aarde aan dat lichaam trekt en dat deze 
kracht met bijv. een unster gemeten kan worden. 
Hierbij wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen de gravi
tatiekracht en de zwaartekracht; met een unster wordt de 
grootte van de zwaartekracht die op een lichaam werkt ge
meten en niet de gravitatiekracht. Dit is dus in strijd met 
de hierboven gegeven definitie van bet gewicht. 
Deze groep verzet zich dan ook tegen het begrip gewichts
loosheid, een begrip dat sinds de ruimtevaart ingeburgerd 
is l2] . 
Anderen definitiren het gewicht van een lichaam als zijnde 
de kracht die door dat lichaam op een ondersteunend vlak 
wordt uitgeoefend. Dit is inderdaad de kracht, die door 
een unster gemeten wordt. Deze definitie impliceert, dat 
een lichaam geen gewicht heeft als er geen or.dersteunend 
vlak is. 
Weer anderen definitiren het gewicht van een lichaam als 
G = m g . Bij deze definitie wordt, behalve het vergeten 
van het vektorteken, meestal niet vermeld of deze g nu 
gemeten wordt t.o.v. de "stilstaande" waarnemer of de waar
nemer die zijn co6rdinatenstelsel aan de aarde heeft vast
gemaakt. Deze laatste versnelling wordt de versnelling van 
de zwaartekracht genoemd. Ofschoon deze uitdrukking niet 
helemaal correct is, zwaartekracht hééft geen versnelling, 
maar veroorzaakt een versnelling, zullen we toch de in ge
bruik zijnde terminologie gebruiken[6]. 
Ofschoon het effect van de aardrotatie op g,. : de versn<>l
ling ten gevolge van de gravitatiekracht, t~verwaarlozen 
is (en ook vaak verwaarloosd wordt), is het, bij de invoe
ring van het gewichtsbegrip, van fundamenteel belang [7] 
Het begrip gewichtsloosheid wordt in de literatuur vaak 
tussen aanhalingstekens geplaatst, hetgeen suggereert dat 
het eigenlijk niets met gewicht te maken heeft. Waarom dan 
geen andere uitdrukking voor dit begrip? 
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Bij de definitie van het gewicht van een lichaam beperkt 
men zich meestal tot de waarnemer, die in rust is t.o.v. 
het aardoppervlak en vertn~id t men het gewicll t sbegrip voor 
Lichamen, die :r:ich in een versneld systeem bevinden, ~owel 

wat transJat.i.e alti rotatie betrel't. 
J k LH:'n het met Vianen [ L] c<'ns, dat we lwt gewiclltsbec;ri p 
mot'ten verruimen en ons niet moeten beperken tot alle<'Il 
de aarde, maar moeten uitbreiden tot welk co8rdinatenstel
sel dan ook. 
Het is niet mijn bedoeling om in de hierna volgende tekst 
een complete handleiding te schrijven over deze begrippen, 
maar een discussiebijdrage te leveren tot een herziening 
van deze begrippen. Of nog anders gezegd: deze begrippen 
vanuit een ander perspectief (dan het gebruikelijke) te be
kijken,in de hoop, dat dit tot een beter inzicht, wat deze 
begrippen betreft, zal leiden. 
In de volgende paragrafen zal aandacht worden besteed aan 
het massa-begrip, het gewichtsbegrip (een definitie, ge
wicht van een gas, gewichtsloosheid) en een kwalitatieve 
invoering van traagheidskrachten m.b.v. het massa-begrip. 
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2 • 2, HEI ~iASSA-BEGHIP 

ln de meeste leerboeken wordt, voor de bovenbouw, il('t 
massa-begrip als volgt ingevoerd. 
~I.b.v. een luchtkusseurail of iets dergelijks laat men 
zien, dat de verhouding van de kracht die op een lichaam 
werkt en de versnelling die het lichaam daardoor krijgt, 
gelijk is aan een konstante. Men definieert dan de massa 
als zijnde gelijk aan deze konstante [8), dus l~/~1= konst = m. 
Dit suggereert, dat de eenheid van de kracht al vastligt. 
Later wordt dan de eenheid van kracht gedefinieerd als 
zijnde de kracht die nodig is om een lichaam met een massa 
van 1 kg een versnelling van 1 m/~ te geven. 
Ik ben het met Krans[~ eens, dat een dergelijke invoerinG 
van het massa-begrip suggereert, dat boveng0uoemde {';root
heden m en F aut~noom zijn, d,w.z. onafhankelijk van elkaar 
gekozen kunnen worden. _. ..... _. ...... 
Experimenteel vindt men niet dat F = m a maar J''"" m a , 
dus een evenredigheid. 
Door het kiezen (arbitrair) van de eenheid van massa (kg), 
ligt de definitie van de eenheid van kracht vast. 

_. ... ( ) M.L.v. F = m a kan men nu voortaan de trage massa be-
palen. 

In sommige handboeken~~ wordt een andere manier aangege
ven om de (trage) massa dynamisch te meten. 
l\len laat twee kogels, een met massa m1 en de andere met 
massa m,, tegen elkaar botsen. 
~I.b.v. de wet van behoud van impuls kan aangetoond worden, 
dat 

( 1) 
~ ~ 

waar AV1 en ~vl. de sr~elheidsverandering van respectievelijk 
de eerste en de tweede kogel voorstelt. 
Zo te zien is bovengenoemde moeilijkheid, nl. het gelijktijdig 
vastleggen van de eenheid van kracht als de massa gekozen 
wordt, omzeild. Immers als we de massa (bijv m1 ) arbitrair 
kiezen, dan kan m1 bepaald worden uit (1). 
Ofschoor1 bovenstaande correct is, lijkt het me niet zinvol 
om zo tot een definiëring van de massa te komen, immers de 
wet van behoud van impuls wordt m.b.v. de tweede wet van 
Newton afgeleid. 
De betrekking (1) kan wel gebruikt worden om het massa
begrip uit te diepen en te laten zien dat de massa van een 
lichaam een grootheid is, die karakteristiek is voor het 
gedrag van dat lichaam als het met een ander lichaam in 
wisselwerking treedt 

In de meeste handboeken staat, dat massa-bepaling in de 
praktijk Gebeurt met een balans. 
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Hierbij gaat men er van uit, dat de trage massa gelUk i~ 

aan de zware massa. 
Als we twee lichamen, waarv~n de trage massa's n\ aan el
kaar gelijk zijn (bijv. door meting met de luchtkussenrail 
bepaald), links en rechts op de schalen van een gelijk
armigs balans zetten, dan is de balans in evenwicht. 
Dus, zo redeneert men, als de balans in evenwicht is, zijn 
de (trage) massa's aan elkaar gelijk. 
In feite zijn dan de zware massa's m1 aan elkaar gelijk, maar 
dat zegt nog niets over bet feit dat mten m.van een lichaam 
aan elkaar gelijk zijn. 
Men gaat er stilzwijgend van uit, dat de zware en trage massa 
van een lichaam aan elkaar gelijk zijn zonder dit eerst te 
bewijzen. 
Ilet inzicht, dat zware en trage massa niet alleen even groot 
maar in feite identiek zijn (uitgangspunt van het equivalen
tieprincipe van Einstein), is belangrijk straks bij de discus
sie over het gewichtsbegrip. 

.... 
Volgens de tweede wet van Newton is; F 

...A = mol a • 
Door de eenheid van de massa te kiezen, ligt de eenheid van 
de kracht vast. 
Dan hebben we nog de gravitatiewet van Newton: 

.... 
r 

, waarbij de richting van f over het al-

gemeen niet pr.ecies naar het middelpunt van de aarde is ge
richt. Voor het gemak nemen we hier aan, dat dit wel het ge
val is. .... 
In deze formule is F,~ de gravitatiekracht, M

1
de zware massa 

van de aarde en m1 de zware massa van een lichaam op een af
stand l~lvan het middelpunt van de aarde. Verder nemen we aan, 
dat de massa van de aarde homogeen verdeeld is. 
Voor een met de aarde meebewegende waarnemer die zijn c~ör
dinatenstelsel aan de aarde vast maakt werkt, behalve F,.,., 
ook ~fop het lichaam*(~ig. 1). 
De resu!tante van deze twee krachten, noemen we de zwaarte
kracht F

1 
• 

... 
r 

(t) , waarbij W de hoeksnel-

heid van de aarde is (t.o.v. de sterren) enl~lde afstand 
van het lichaam tot de aardas is. 

* Volgens Vianen[l] is de introductie van de centrifugale 
kracht het een~oudigst, maar heeft als bezwaar, dat de 
leerlingen de Fctals een echte kracbt zien, die te pas 
en te onpas aan de andere werkende krachten zal wor
den toegevoegd. Wat dit laatste betseft zie o.A. [1~ . 
Dit is echter nog geen reden om de Fcfover boord te 
zetten. Het probleem zit m.i. in de eebrekkige intro
ductie van de traagheidskrachten in de bovenbouw, die 
veel te wensen over laat. 
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Toepassing van de 2e wet van Newton 
voor de vrije val geeft~ 

-" 
~ = mtg , waarbij g de versnelling 

van de zwaartekraèht is. 
Als we in (2) links en rechts 
~~delen, krijgen we: 

-e = 

..... 
t. _L_ 

w r~ Tr.ï 

[
1, Mt m1 a ] "iË 

::T - + W I'c_ -::s
I- m4 jgJ 

door 

or 

(J) :fig. 1 

Metingen van g ( in vacuum ) op een bepaalde plaats op aarde 
laten zien, dat voor alle lichamen de versnelling van de 
zwaartekracht gelijk is. 
Dit betekent, als we naar (3) kijken, dat mi voor alle 
lichamen dezelfde waarde heeft. ~ 
Door deze waarde gelijk aan 1 te stellen, kan men de waarde 
van f experimenteel bepalen (cavendish), immers de eenheid 
van kracht hadden we al ingevoerd. 
Bessel ~~ heeft aan de hand van slingerexperimenten aan
getoond, dat binnen een zekere nauwkeurigheid m.._ = m1 • 

Nauwkeuriger metingen zijn later o.a. door E6tv8s uitgevoerd. 

* Hierbij wordt de Coriolisversnelling, die het lichaam 
tijdens de vrije val ondervindt (gezien door de waar
nemer op aarde), verwaarloosd. 
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2,3. HET GEWICHTSBEGRIP 

2.3.1. Het Inertiaalstelsel 

Om het gewichtsbegrip in te leiden, zullen we uit~aan 
van een inertiaalstelsel zoals dat door Einstein ~~ is 
voorgesteld. 
Dit is een coördinatenstelsel, vastgemaakt aan een vrij 
vallend lichaam, bijv. aan een lichaam, dat in een vrije 
val boven de aarde is. 
Als een waarnemer in dit stelsel Pen lichaam loslaat, 
dan zal dit lichaam 6f in rust 6r in een eenparige recht
lijnige beweging t.o.v. de waarnemer verkere11, m.a.w. in 
dit inertiaalstelsel geldt de le wet van Newton (de traag
heidswet). 
Een waarnemer in dit stelsel zal geen gravitatiekrachten 
bespeuren; voor hem zijn alle lichamen gravitatieloos. 
Zou Newton in dit stelsel geleefd hebben, dan zou hij 
nooit tot een formulering van de gravitatiewet gekomen 
zijn. 
Als een waarnemer in dit stelsel een lichaam een ver
snelde beweging ziet maken, dan schrijft hij dat toe aan 
een niet-gravitatiekracht die op het lichaam werkt, im
mers hij kent geen gravitatiekrachten: voor hem bestaan 
ze niet. 
Deze niet-gravitatiekrachten zullen we voortaan kontakt
krachten*noemen (bijv. veerkracht). 
Opgemerkt moet worden, dat de ruimte in dit inertlaai
stelsel slechts lokaal euclidisch is (13] . Dit vanwege 
het feit, dat het gravitatieveld van de aarde inhomo
geen is. 
Het niet-inertiaalstelsel is dát coördinatenstelsel, dat 
t.o.v. het inertiaalstelsel een versnelde beweging uit
voert. Deze versnelling kan alleen veroorzaakt worden 
door een kontaktkracht (zie boven). 
De waarnemer in dit stelsel concludeert, dat op alle 
1 ichamen die hij laat "vallen" een traagheidskrach t werkt, 
die niet te onderscheiden is van een gravitatiekracht. 
Dit laatste is het equivalentieprincipe van Einstein, 
gebaseerd op het feit, dat trage en zware massa identiek 
zijn. Voor de waarnemer in dit stelsel heerst er een gra
vitatieveld. 
We zullen, evenals Taylor ~4], de gravitatie- en traag
heictskrachten voortaan gravinertiaalkrachten noemen; alle 
kontaktkrach ten zijn dus nie t-gravi ne rt iaalkracb ten. 
In tabel 1 is een vergeljjking gemaakt tussen het hinrbovc)n 
genoemde inertiaalstelsel van Einstein en dat van Newton. 
Dit laatste is een coördinatenstelsel dat oenparig rechtlijr1i~ 
beweegt t.o.v."dc ruimte~ 

* Kontaktkrachten hebben een duidelijk aanwijsbare fysisch<• 
oorsprong. 
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Einstein Newton 

versnelling is het versnelling is het 

Inert i aal gevolg van alleen gevolg van gravita-
kontaktkrachten tie- en kontakt-

krachten 

Niet- traagheidskrachten traagheidskrachten 

inertiaal zijn equivalent aan worden ingevoerd 
gravitatiekrachten om de beweging van 

een lichaam te ver-
verklaren 

tabel 1. 

Wanneer merken we iets van een gravinertiaalkracht; of 
anders gezegd, wanneer "voelt" een lichaam een graviner
tiaalkracht? 
Stel, dat er in het universum geen kontaktkrachten bestaan, 
dan betekent dit, dat alle lichamen in een soort vrije val 
zijn t.o.v. elkaar; de versnelling van een lichaam wordt 
dan bepaald door het lokale gravitatieveld. 
We zullen ons coördinatenstelsel aan zo'n lichaam vast ma
ken. 
Als er geen kontaktkrachten bestaan, dan kan bovengenoemd 
lichaam ook niet versneld worden t.o.v. het inertiaalstel
sel, m.a.w. op het lichaam kan ook geen gravinertiaalkracht 
werken: het lichaam "voelt" geen gravinertiaalkracht. 
Pas als er een kontaktkracht op het lichaam werkt, kan het 
lichaam versneld worden t.o.v. het inertiaalstelsel~ 
Als wij ons zelf i.p.v. het lichaam denken, dan moet er een 
gravinertiaalkracht op ons lichaam werken áls wij de "bewe
ging" van ons lichaam willen verklaren. M.a.w. een lichaam 
detecteert alleen dán een traagheidskracht áls er een kon
taktkracht op dat lichaam werkt. 
Als we aan een touw hangen, dan werkt op ons lichaam een 
kontaktkracht (geleverd door het uiteinde v.h. touw), im
mers we bevinden ons in een niet-inertiaalstelsel (het touw 
versneld ons t.o.v. het inertiaalstelsel). Op ons lichaam 
werkt, behalve de kontaktkracht, een gravinertiaalkracht. 
Breekt het touw, dan zijn wij "in rust" t.o.v. het inertiaal
stelsel en "voelt" ons lichaam geen traagheidskracht. Het 
enige wat we waarnemen is een versnelde beweging (bijv. t.o.v. 
de aarde). 

2.3.2. Definitie van het Gewicht 

Om tot een definitie van het gewicht van een lichaam te 
komen, zullen we eerst enige gedachtenexperimenten uit
voeren. 

i) Stel, dat op de aarde een lichaam ligt. Voor het ge
mak zullen we de aardrotatie verwaarlozen. 
Vanuit een inertiaalstelsel, bijv. een ruimtecapsule 
in een vrije val boven de aarde, concludeert een waar
nemer, dat het lichaam versneld omhoog beweegt en hij .... 
schrijft dit toe aan een kontaktkracht A, die het 
lichaam t.o.v. het inertiaalstelsel versnelt (fig. 2a). 

*Zolang het lichaam niet versneld wordt t.o.v. het iner
tiaalstelsel, kan ik nog altijd een coördinatenstelsel 
zodanig kiezen, dat voor d.t waarnemer in dat stelsel 
géén gravinertiaalkracht op het lichaam werkt. 
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Een waarnemer op aarde, dus in een niet-inertiaal
stelsel, voert een gravinertiaalkracht Ê in (fig. 2b). 

r·l-~ I I 
I I 
! I 

-~7·:0:~·7·:::··.-: :-:.~~:·-

fig. 2a~ fig. 2b 

Aangezien het lichaam, t.o.v~ hem~ niet versneld be
weegt, concludeert hij, dat A = -B • 

ii) In een inertiaalstelsel voert een lichaam, waaraan 
een touw is vast gemaakt, een eenparige cirkelbe
weging uit. 
Volgens de waarnemer in het inertiaalstelsel werkt er 
op het lichaam een centripetale kracht T, die door het 
uiteinde van het touw geleverd wordt (fig. Ja). 

fig. Ja 

"'' • y.., 

,~ ..... 
1.~_,, 

...... ' 
T 

fig. Jb ~ 

c 
t:o 

.... 
T 

Volgens de waarnemer, die zijn coördinatenstelsel aan 
het draaiende lichaam heeft vast gemaakt (fig. Jb), 
werkt er op het lichaam, behalve de centripetale 

~ .... 
kracht T, een gravinertiaalkracht C, gewoonlijk de 
centrifugaalkracht genoemd. 
Aangezien het lichaam t.o.v. hem niet versneld beweegt, 

...... -concludeert hij, dat C = -T • 

De vraag is nu, welke van bovengenoemde krachten kunnen we 
betrekken om tot een acceptabele defenitie van het gewicht 
te komen? 
Zowel in voorbeeld i) als in ii)werken er op het lichaam, 
voor de meebewegende waarnemer 2 krachten,nl. een kontakt-
kracht en een gravinertiaalkracht. -
Refereren we in fig. 2b. het gewicht aan A, dan zullen ve
len zich hier tegen verzetten, omdat voor hen het gewicht 
iets is wat naar "beneden" is gericht. Voorstanders zullen 
zeggen, dat A (en ook T) de enige "echte" krachten zijn die 
op het lichaam werken en dat B en ê pseudokrachten zijn, in
gevoerd door de waarnemer in het niet-inertiaalstelsel. 
De vraag of pseudokrachten wel of ~<lth "echte" krachten zijn, 
is nog in discussie ~~ • X ....... 
Als we in fig. 2b B kiezen als de kracht waaraan het ge-
wicht gerefereer1 wordt, dan betekent dit, dat we in fig. Jb 
het gewicht aan C moeten refereren. 
Hoe komen we nu tot een acceptabele definitie waarmee we 
kunnen werken? 
Gezien ons gevoel, dat gewicht iets is dat naar "beneden" 
is gericht, zullen we het gewicht refereren aan de graviner
tiaalkrachten die op het lichaam werken. 
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... 
Als we naar fig. 2b kijken, dan is A de kracht die het 
aardoppervlak op het lichaam uitoefent. De reactie
kracht hiervan, dus de krach! die het lichaam op het 
aardoppervlak uitoefent, is RA (fig. 4). Deze kracht 
kan met bijv. een unster gemeten worden • .... 
Aangezien R~ _}n c;rootte eu in richting 
gelijk is aan B , de gravincrtiaa !kracht, 
en bovendic_l1 gemeten kan worden, is het 
zinvol om RA als het g{~wicht van het 
1 . h t 1 r· ··· * 1c aam e ( o 1111. eren. 
In fig. Jb is het gewicht 
dan de reactiekracht van 
lijk aan de kracht die het 
het uiteinde van het touw 

van de steen 
...a. 
T en is ge-
lichaam op 
uitoefent (fig.5). 

fig. Lt 

We kunnen nu dit gewichtsbegrip uitbreiden 
tot meer ingewikkelde systemen (niet
inertiaal). 

.. 
In zulk een systeem is het gewicht van 
een lichaam in grootte én in richting 
gelijk aan de gravinertiaalkracht die 
op het lichaam werkt en is gelijk aan 
de kracht(en) die dat lichaam op{een) 
ondersteunend vlak(ken) uitoefent.*• 

Aangezien, zoals we hierboven g~zien 
hebben, gravinertiaalkrachten ( F'i.) 
aLleen "aanwezig" zijn in niet-iner
tiaalstelsels, kunnen we deze krachten 
daarom alleen maar detecteren in zulk 
een niet-inertiaalstelsel, m.a.w. het 
gewicht is slechts gedefinieerd als 
het lichaam t.o.v. het inertiaalstel
sel versneld wordt. Dit is een zéér 
belangrijk uitgangspunt. 
Willen wij het gewicht van een lichaam 
bepalen, dan kan dat alleen via de 
waarnemer wiens coördinatenstelsel of 
in rust of in een eenparige rechtlijnige 
beweging is t.o.v. het ondersteunende 
vlak (fig. 6) 
Bij meerdere ondersteunende vlakken zijn 
dat, omdat het gewicht van het lichaam 
dan verdeeld is, de waarnemers die in 
rust of in een eenparige rechtlijnige 
beweging t.o.v. de ondersteunende vlak
ken verkeren (zie ook blz. 93 en 94). 

c 
fig. 5 

fig. 6 

-4 

T 

* Deze definitie komt het meest overeen met ons dage
lijks spraakgebruik m.b.t. het gewicht: hij werpt zijn 
gewicht in de schaal, gebukt gaan onder het gewicht 
der smart, wat voor de een van gewicht is, is voor 
de ander nog niet van gewicht. 
Deze voorbeelden geven aan, dat gewicht iets te ma
ken heeft met "wat er op drukt". 

••Met vlak wordt niet bepaald een mathematisch vlak 
bedoeld (zie ook blz. 92). 

o{ 
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Het heeft dus geen zin te zeggen, dat een vrij vallend 
lichaam voor een waarnemer op aarde een gewicht heeft[~ 
In het bovenstaande heb ~k geprobeerd aan~e tonen dat: 

traagheidskrachten n~et te ondersche~den z~n 
van grav~tat~ekrachten. 
deze krachten slechts gevoeld, gedetecteerd kunnen 
worden door het lichaam als het d.m.v. kontakt
krachten versneld wordt t.o.v. het ~nertiaalsysteem. 
dat het gew~chtsbegr~p wel degel~k eenduidig en 
cons~stent kan z~n. 

2.J.). Gewichtsloosheid 

Het begrip gewichtsloosheid is ePn voortdurende bron van 
begripsverwarring en geeft aanleiding tot allerlei mis
verstanden over o.a. hoe nu het gewicht van eon lichaam 
gedefinieerd moet worden. 
We hebben hierboven gezien, dat er voor de waarnemer in 
het inertiaalstelsel geen gravitatiekrachteil bestaan. 
Het is dan ook onjuist te zeggen, dat een waarnemer die 
~n een ruimtecapsule om de aarde c~rkelt*(motoren afge
zet) zal conluderen, dat hij gew~chtsloos is, omdat 

~,. + ~+ = 0 ' [ 2] ( 4 ) 
~ ~ 

immers ~~bestaat voor hem n~et, evenm~n als ~i hij bev~ndt 
zich nl. ~n een inertiaalstelsel. 
Daarom is het onjuist te zeggen (5] , dat de waarnemer ~n 
de ru~mtecapsule een grav~tatiekracht bespeurt, omdat de 
baan die zijn capsule volgt n~et recht, maar krom is. 
Als deze waarnemer een coHrdinatenstelsel aan zijn cap
sule zou bevest~gen, dan zou hij concluderen, dat hij in 
rust of in een eenparige rechtlijnige beweging is t.o.v. 
hPt coHrdinatenstelsel. 
Het begrip gewicht ~s, zoals wo ge~ien hebben, alleen ge
definieerd als hot Li.cltaam :.;: i.l'll Ln f~ou n~et-in<'l'tiaa] stel:,;cl 
bt'Yindt; dus in o<'ll ruimtovaartc;qJsul<' (moL ;tl'g<':.;:cttc motoren) 
k<tll <'<'11 lichaam c;o<'ll l';c)wicllL hebl)('ll, m.a.w. IJ<>t liclwam kan 
g<'eu kracht op c>e11 ondorstc'Ullend vlak. uitoeff)nen. 
Ik zie dan ook geen bezwaar om, in het kader van boven
staande, de uitdrukking gewichtsloosheid te handhaven, 
als we er maar mee bedoelen, dat het geen kracht op een 
ondersteunend vlak kan uitoefenen. Een ander woord voor 
gewichtslooshe~d zou grav~nert~aalloos kunnen zijn. 
Gewichtslooshe~d behoeft zich niet te beperken tot boven
genoemd voorbeeld. Elk lichaam waarvoor geldt, dat de som 
van de gravinertiaalkrachten die op dat lichaam werken, 
gelijk aan nul is, is gewichtsloos. 

* Ook in een ellipsvormige baan is men gewichtsloos. Door 
zich te beperken tot een cirkelbaan, suggereert men, dat 
gewichtsloosheid karakter~stiek zou zijn voor een cirkel
baan[~. Dit geeft aanleiding tot allerlei verwarringen. 
Een voorbeeld hiervan moge het volgende ei taa t zijn :•Als het ruin 
tevaartuig op dezelfde afstand met iets minder snelheid 
om het middelpunt van de aarde zou cirkelen, hadden alle 
voorwerpen er binnen voor de ruimtepiloot nog een gering 
"gewicht" "[2]. 
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De toestand van gewichtsloosheid ervaren 
den van een auto, als deze met de juiste 
heuvel rijdt (fig. 7). 
Als geldt dat: 

~ ~ ~ 
Ft + F;f = 0 ( 5 ) 

dan zullen zij boven op de heuvel 
even de sensatie van gewichts
loosheid ervaren. 
Uitdrukking (5) is hier correct, 
omdat we uitgegaan z(jn van een njpt
int.>rtiaalstelsel (de aarde). Dit 
i • t • t • u i t drukking ( 4) . 
Op het moment, dat de inzittenden 
gewichtsloos zijn, is de som van de 
gravinertiaalkrachten, die op de 
inzittenden werkt, gelijk aan nul en 
kunnen ze ook geen gewicht hebben. 
Als we de heuvel als een halve cir-
kel voorstellen met straal r en de 

ook de inzitten
snelheid over een 

Fig. 7: krachten, "gezien" 
door inzittenden. 

...:. 
versnelling van de zwaartekracht is g, dan moet de auto 
met een snelheid v =Yrl~lde heuvel oprijden, willen de inzit
tenden boven even gewichtsloos zijn. Een soortgelijk voorbeeld 
is opgave 2 van het VWO-examen natuurkunde in 1972. 

2.J.4. Onze Perceptiè van "Boven" en "Beneden". 

Als wij ons t.o.v. de aarde in rust bevinden, dan is het 
voor iedereen duideli_jk wat we met "boven" en wat met "beneden" 
bedoelen. 
Anders wordt het als we ons in een trein bevinden die een 
bocht maakt of in een draaimolen. Sommige kermisattributen 
voeren vaak zo'n complexe beweging in korte tijd uit, cla t 
de inzittenden hun gevoel van "boven" en "beneden" volkomen 
kwijt zijn; hier verandert onze perceptie van wat "boven" is 
voortdurend. Onze zintuigen zijn hier te traag om dit te re
gistreren, zodat we het gevoel van richting kwijt zijn. 
Laten we eens naar het volgende voorbeeld gaan kijken. 
Aan het plafond van een trein, 
die met konstante snelheid door 
een cirkelvormige bocht gaat, be
vestigen we een schietlood. 

' 
I 
' ; 
' I 
1 
1 
1 
i 
i Volgens de waarnemer in de tre~n 

werkt er op he} lood, behalve F~en 
de span~racht ~' de centrifugale 
kracht ~f(fig. 8). Hierdoor maakt 
het schietlood een hoek met de nor
maal op het plafond. 

-~----~- •i 
1 

De richting waarnaar het lood wijst, 
wordt door de treinreiziger als 
~enede~ ervaren, de tegenovergestelde 
richting als "boven". 

i ,, " 
fig; 8: krachten eezien 

door treinreizigt>r. 

De treinreiziger zal, indien r>>breedte wagon, 
staan, dat zijn lichaamsas evenwijdig is met die 

zodanig 
van het 

gaan 

~ 

*Het spreekt vanzelf, dat ook ~als een gravinertiaalkracht 
beschouwd kan worden. 
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schietlood. Dit is voor de reiziger de meest natuurlDke 
perceptie van "boven" en "beneden". 

~ ...loo 

De reactiekracht van ~ is het Gewicht G, de kracht di0 
het lood op het ui te inde van hf't touw ui toe Ï<.'Ilt. Dus de 
richting van het ~ewicht, in welk systeem dan ook, is dl' 
richting van onze perceptie "benpdcu" (or a11dcrsorn). 
We zullen daarom voortaan "beneden" definiëren als die 
richting, die het schietlood aanneemt (in onze dirücte 
nabijheid) in het systeem waarin we ons bevinden. 
In een toestand van gewichtsloosheid is het dan ook to
taal onmogelijk om aan te geven wat "boven" en "beneden" is. 
Voor de richting van het gewicht in meer ingewikkelde 
systemen zie [15] • 

2.3.5. Het Gewicht van een Gas. 

In veel leerboeken staat, dat een afgesloten hoeveelheid 
gas een gewicht heeft, dat gelijk is aan ~m;g , waarbij n 
het aantal gasmoleculen voorstelt, m de massa van een 
easmolecuul is en g de versnelling van de zwaartekracht 
is. Dat gas een gewicht heeft, wordt bijv. aangetoond met 
een balans. 
Het lijkt me niet verstandig om bij een gas te spreken van 
het gewich16 Als we naar de uitdrukking n m g kijken, dan 
suggereertvd'at elk gasmolecuul een kracht gelijk aan m g op 
de bodem van het vat uitoefent. De kans is dan erg groot, 
dat leerlingen een verkeerd beeld van het gasmodel krijgen, 
zo iets in de geest van: het gas (de moleculen) oefenent 
in zijn geheel een kracht op de bodem van het vat uit (net 
zo iets als bij een vloeistof). Door van het gewicht van een 
gas te spreken roept men eerder een statisch beeld van het 
gas op dan een dynamisch. 

Waarom heeft een gas "gewicht"? 
Laten we eens een vat nemen, dat gevuld is met een gas (fig.9). 
Door de zwaartekracht krijgt elk 
molecuul een versnelling g. 
In feite bevinden de gasmolecu
len zich in een vrije val en zijn, 
volgens onze definitie van gewicht, 
gewichtsloos (behalve tijdens de 
botsingen). 
Tijdens de botsing met de wand oe
fent een molecuul een kracht uit 
op die wand, m.a.w. de wand oefent 
een evengrote tegengestelde kracht 

I / 

fig. 

...... 
G.z. 

/ ' I 

9 

uit op het molecuul. De totale kracht, die de bodem van het 
vat gemiddeld op alle moleculen die met de bodem botsen uit-..... ..... 
oefent, noemen we~; ~is dan de kracht die de bovenkant 
van het vat op de botsende gasmoleculen uitoefent. 
Het gas is in evenwicht, d.w.z. de totale hoeveelheid impuls 
van het gas blijft konstant. 



- 15 -

De impulsverandering t.g.v. de versnelling van de zwaarte
kracht in een ti.jdje ..dt, noemen we ~P.. 

I ...... __., 

De impulsverandering van de c;asmoLPculen t.g·.v. I•' <'11 F i11 
~ I 1 

PPH tijdje At, noelllell wo LJ l~: 
Tot>passinc: van de i111pulswPL gct'i'L * 

~ .... ~ ~ 

Verder geldt er, datAp
1

+.dp3.= O, dus.,ip
1

= -AP
1 

Uit (6) en (7) volgt dan, dat 

( ~ ,....\ ) ,....\ 

- F1 + Fz. = n mg 
...\ ~ 

( 6) 

(7) 

(8) 

De reactiekracht van F1 is G
1 

• 

gasmoleculen gemiddeld op de 
Dit is de kracht, die de 
bodem van het vat uitoefenen • ..... ...... 

Zo is G
1

de reactiekracht van 
Uit (8) volgt dan, dat 

F,. 

..... .... 
G1 + G, = n mg ( 9) 

~ ~ 

Aangezien G1 en Gl tegengesteld gericht zijn, mogen we ook 
voor (9) schrijven 

~ ..... 
IG,I-IG

1
1= nmlgl 

Dit wordt vaak het "gewicht" van het gas genoemd. 
Het lijkt me hier beter te spreken van het verschil van 
de krachten die door het gas op de boven- en onderkant 
van het vat worden uitgeoefend. 

Als wij een lichaam laten vallen, dan is het gewichtsloos, 
Als wij bovengenoemd vat laten vallen, dan is G1 - G1 = O, 
d.w.z. de resultante is gelijk aan nul, maar er wordt nog 
wel degelijk een kracht op de bodem van het vat uitgeoefend, 
evenals tegen de bovenkant van het vat, alleen zijn deze 
krachten nu in grootte gelijk. 
Door bij een gas te spreken van het gewicht, zou dat bete
kenen, dat het gas "gewichtsloos" is als het vat vrij valt, 
m.a.w. de kracht op de bodem is nul en dus is de druk ook 
ge 1 ijk aan nul . 
Daarom lijkt het verstandig om niet van het gewicht van een 
gas te spreken, maar bijv. van de resultante van de krachten, 
die de gasmoleculen op het vat uitoefenen. 

* De krachten op de zijwanden van het vat zijn wegens 
symetrie elkaars tegengestelde 
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2 .4. HET MASSA-BEGRIP BIJ DE INTRODUCTIE VAN TRAAGHEIDSKRACHTEN 

Over deze traagheidskrachten hangt vaak een waas van geheim
zinnigheid, ze zouden in werkelijkheid niet bestaan: het zijn 
fictieve krachten, ook wel schijnkrachten of pseudo-krachten 
genoemd. 
In een artikel in Archimedes [lG] wordt een poging gedaan om 
traagheidskrachten te introduceren. Het feit, dat traagh<'idt;
krachten te maken hebben (evenredig zijn met) met de (trae;e) 
massa komt rn.i. niet uit de verf evenals de vraag wie of wat 
deze kracht nu voelt. 
Lateu we eens naar het voorbeeld in bovengenoemd artikel gaan 
kijken. 
In een trein staat op de vloer een koffer (fig. 10). Er is 
geen wrijving met de vloer. De trein rijdt met een konstante 
snelheid v. De waarnemer in de trein merkt niets bijzonders: 
voor hem staat de koffer stil. 

fig. 10 

Op tijdstip t = 0 krijgt de trein een konstante versnelling a. 
Voor de waarnemer buiten de trein, die stil staat t.o.v. de 
rail, blijft de koffer eenparig bewegen, m.a.w. er werkt vol
gens hem geen (resulterende) kracht op de koffer. De waar
nemer in de trein constateert, dat de koffer t.o.v. hem een 
eenparige versnelde beweging uitvoert en concludeert daar 
uit, dat er op de koffer een kracht naar links werkt. Volgens 
de auteur constateert de waarnemer in de trein verder, dat 
alle voorwerpen in de trein (die t.g.v. voldoende wrijving 

0/' ~. ... ,., .. -. ilij~« .. '' met de trei~1 een versnelling naar achter ondervinden. 
De kracht, die volgens de treinreiziger op de koffer werkt, 
noemt de auteur een traagheidskracht. Bij lichamen, die vol
doende wrijving met de trein hebben, wordt deze traagheids
kracht, volgens de auteur, gecompenseerd door een compense
rende reactiekracht: de wrijvingskracht. 
Een stuk verder in het artikel zegt de auteur, dat de oor
zaak van het optreden van deze traagheidskrachten gezocht 
moet worden in de traagheid van de massa van de koffer; een 
citaat:"Juist door die traagheid blijft de koffer achter bij 
de rest van de trein". Ret citaat suggereert, dat voorwer
pen met een grotere massa nog meer achter zouden blijven bij 
de rest van de optrekkende trein. 
In het voorbeeld van de auteur wordt de massa van de koffer 
niet genoemd, hoewel deze toch een belangrijke rol speelt b~! 

het optreden van traagheidskrachten. Het wordt m.i. niet 
duidelijk gemaakt in dit artikel, dat traagheidskrachten iets 
te maken hebben met de (trage) massa van een lichaam. 
Als we er even van uit gaan, dat de waarnemer die stil staat 
t.o.v. de rails, zich in een inertiaalstelsel:lf-bevindt, dan 
konkludeert deze waarnemer, dat er op de koffer geen (kontakt) 
kracht werkt. Dit betekent, dat de koffer ook geen.traae-

• • . ,., llc -t n'H. 
he1dskracht onderv1ndt. Het en1ge wat de waarnemervkonsta-
teert is, dat de koffer eenparig versneld t.o.v. hem beweegt. 

* Als de koffer geen enkele wrijvin9 ondervindt~ dan geldt voor 
deze waarnemer de traagheidswet {horizontaal). 
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Om deze beweging te vorklaren kán deze waarnf'rner een kracht 
invoeren (<>en pseudo-kracht), maar dit wil niet t-:oggc11, dat 
ctcze kracht ook op dt' koffl'r werJ.; L. J<~cn volg·<'ttd vooriH'I' I d 
moge dit tnisschicn nog rluidcli,ikcr make11. 
Stel een treinreiziger staat op het perron op do trein te 
wachten. Vanwege de ijzel is het perron volkomen glad, zodat 
er geen wrijving kan optreden. 
Een reiziger in een vertrekkende trein konstateert, dat de 
wachtende treinreiziger zich versneld t.o.v. hem beweegt. 
Het lijkt me niet verstandig om te zeggen, dat er volgens hem 
een traagheidskracht op de wachtende reiziger werkt. Deze 
laatste merkt niets van zo'n kracht, immers hij heeft geen 
versnelling t.o.v. het inertiaalstelsel. Wil de 2e wet van 
Newton voor de treinreiziger geldig blijven, dan moet hij een 
pseudokracht invoeren om de "beweging" van de wachtende rei
ziger te verklaren. Deze pseudokracht is iets anders dan de 
traagheidskracht zoals bedoeld in paragraaf J.l,die een lichaam 
ondervindt als het versneld wordt t.o.v. het inertiaalstelsel. 
De schrijver wijst er (terecht) op, dat de treinreizigers wel 
degelijk traagheidskrachten"voelen~ Dit zijn in feite de traag
heidskrachten, die in paragraaf J.l.bedoeld worden. 

Het is echter gemakkelijker kritiek te leveren, dan l1et zel~ 
goed te doen. Toch zal ik proberen de traagheidskrachten 
kwalitatief te introduceren. 

e 
2 wet van Newton. 

Do massa van een lichaam zegt ons iets over de traagheid 
van dat lichaam, d.w.z. de mate waarin een lichaam zich 
V('rzet als er oen kracht op werkt. Volgens (17] is de traag
heid een eigenschap van een lichaam waardoor er een kracht 
nodig is om het van bewegingstoestand te doen veranderen 
en is de massa de numerieke waarde hiervan. 
Laten we eens gaan kijken naar de volgende opstelling (fig. 11). 
Aan een wagentje met massa m is een 
veer bevestigd, waarvan het andere 
eind aan een wand is bevestigd. 
Kwalitatief kan gemakkelijk aange
tound worden dat, naarmate het wa
gentje een grotere massa heeft, het 
moeilijker is om hem in beweging te 
zetten. Hierbij wordt de uitrekking 
van de veer konstant gehouden ( F 
blijft konstant). Dus hoe groter de 

f'ig. 

I 

11 

massa van een lichaam is, deste kleiner wordt zijn beweging~
verandering (versnelling). 
Zo kunnen we ook aantonen dat, als we het wagentje oen gro tr·rc 
massa geven en we willen de bewegingsverandering van hot wa
gentje hetzelfde houden, er een grotere kracht op het wagentje 
uitgeoefend moet worden (grotere uitrekking v.d. veer). 
Met dit voor ogen gaan we naar ons voorbeeld van de trein 
terug. 

We verdelen onze trein in J verdiepingen. Op elke verdieping 
zetten we een koffer tegen de wand (fig. 12). De massa van de 
onderste koffer is groter dan die van de middelste en die 
weer groter dan die van de bovenste. 
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Stel, dat de trein een versnelling naar rechts kr~gt • 

... 
= F, 

-:::::"1 
...... 

J 
F, .. 

'::":'!. f. A 

I I I 

l'J l] 

.... ... 
~f.- ---. rj . .. 

~J ---, .... 
"i l ~ 

"· ---. 'F 
I I 

-;. ,, 
l•J I.,; .I_ , 1/,,~",,/~////;'1' 

fig·. 12a flg. 12b fig. 12c 

Volflens de waarnemer buiten de trein kr~gen de drie koffers 
allen dezelfde versnelling naar rechts. Volgens hem kan dat 
alleen als er een kontaktkracht, geleverd door de wand van 
de trein, op de koffers werkt. Aangezien voor hem de drie 
koffers dezelfde bewegingsverandering (versnelling) onder
vinden, geneludeert hij, dat de kontaktkracht op de onderste~ 
koffer (F.) groter is dan de kontaktkracht op de middelste (~) 
en die op zijn beurt weer groter dan de kontaktkracht op de 
bovenste koffer (~) (fig. 12a). 
Als de trein een grotere versnelling krijgt, dan krijgen de 
koffers ook een grotere versnelling. Aangezien de massa's 
van de koffers hetzelfde blijven, betekent dit, dat~de~k~n
taktkrachten ook groter worden en weer zal gelden F.>~)~(fig.l2b). 
De treinreiziger, die zijn coördinatenstelsel aan de tre1n 
vast maakt, konstateert, dat de koffers geen versnelde be-
weging t.o.v. hem uitvoeren en concludeert daar uit, dat er 
behalve de kontaktkracht nóg een kracht op de koffers moet 
werken die even groot maar tegengesteld is aan de kontakt-
kracht. Dit is de traagheidskracht e8~is, gezien bovenstaan-
de evenredig met de massa's van de koffe~s en de versnelling 
die deze koffers hebben t.o.v. het inertiaalstelsel.(fig. 12c). 
Deze traagheidskracht is een reële kracht (gravinertiaalkracht) • .... 
De reactiekracht van de kontaktkracht is RFen is~in grootte 
en richting gelijk aan de traagheidskracht. Deze RF is niet 
de traagheidskracht zoals Westphal [18] zegt, maar komt over
een met de traagheidsweerstand zoals die door Jung~~ geintro
duceerd wordt: "Der Trägheitswiderstand ist eine Kraft, das 
ist jedenfalls eine mögliche und didaktisch sir1nvolle Konzep
tion, die der Körper auf den ausübt, der ihn bewegen will". 
Het is deze traagheidskracht, of eigenlijk de combinatie van 
kontakt- en traagheidskracht, die ons lichaam•voelt" als het 
zich in een niet-inertiaalstelsel bevindt en de fysiologische 
processen in ons lichaam beinvloedt. 
Traagheidskrachten spelen een belangrijke rol o.a. bij verkeers
ongelukken. 
Stel, dat een auto met konstante snelheid rijdt en dat de 
bestuurder vergeten heeft zijn autogordel vast te maken (fig. lJa). 

;;,,,,,,,,,/,,,, 

fig. 13a fig. lJb fig. 13c 

Door onoplettendheid rijdt hij tegen een lantaarnpaal (fig. lJb). 
Als de chauffeur verder door niets gehinderd wordt, zal hij, 
vóór dat hij tegen de ruit botst, zijn konstante snelheid t.o.v. 
de inertiaalwaarnemer {voetganger) behouden, m.a.w. de bestuuur
der ondervindt nog geen traagheidskrachten. 
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Een waarnemer, die ZDn coördinatenstelsel aan de auto heeft 
bevestigd, konstateert dat de bestuurder versneld naar rechts 
beweegt en voert daarom een pseudokracht in om deze beweging 
te verklaren. 
Op het moment, dat de bestuurder tegen de ruit botst, werkt 
er een kontaktkracht op hem, die hem een versnelling geeft 
t.o.v. het ~nertiaalstelsel en zal hD een traagheidskracht 
ondervinden (fig. lJc). 
Ik heb met dit voorbeeld geprobeerd aan te tonen, dat het 
pas zinvol is over traagheidskrachten die op een lichaam 
werke11 1 te spreken áls dat lichaam versneld wordt t.o.v. dat 
iuertiaalstelsel en dat deze krachten reëel zijn. 
Zolang er geen kontaktkracht op het lichaam werkt, kan ik 
nog altijd een coördinatenstelsel zodanig kiezen dat, voor 
de waarnemer in dat stelsel geldt, dat er geen gravinerti
aalkracht op het lichaam werkt. 
Het optreden van centrifugaalkrachten kan dan binnen het ka
der van de traagheidskrachten gemakkelijk aangetoond worden. 

In de literatuur komt men regelmatig de opmerking tegen dat 
traagheidskrachten gevoeld kunnen worden. Met voelen wordt 
dan bedoeld, dat je die kracht bewust ervaart. Wat merk ik 
er van als er een gravinertiaalkracht op me werkt? 
Stel, ik bevind me in een ruimtevaartcapsule waarvan de 
raketmotoren ontstoken zijn. Ik word dan met grote kracht 
tegen de vloer van de capsule gedrukt en ik konstateer 9 in 
vooral het onderste gedeelte van mijn lichaam, een loodzwaar 
gevoel. Verder ga ik zodanig staan, dat mijn lichaamsas even
wijdig is aan de vertikaal in het systeem capsule. In hoe
verre zijn de gravinertiaalkrachten verantwoordelijk voor 
deze waarnemingen? 
Alvorens op deze vraag een antwoord te geven, zullen we 
eerst naar het volgende probleem gaan kijken. 
Onze hand oefent op een homogeen lichaam een kracht zodanig 
uit, dat het lichaam versneld naar rechts beweegt. 
Voor de meebewegende waarnemer werkt er op het lichaam ook 
een gravinertiaalkracht. Wat voor een rol speelt deze kracht? 
We denken het lichaam opgebouwd uit 4 gelijke delen (fig. 14a), 
waarvan de massa's, gezien de homogeniteit, gelijk zijn. 
We hadden het lichaam ook uit meerdere blokken opgebouwd 
kunnen denken, maar dit zou, zoals direct zal blijken, proble
men met het tekenen van krachten hebben gegeven. 

*We hebben tot nu toe altijd gedaan alsof er maar één 
traagheidskracht en één kontaktkracht op het lichaam 
werkte. In werkelijkheid kan zulk een krachtenpaar voor 
elk materiedeeltje in het lichaam getekend worden. Deze 
zijn dan evenredig met de massa van dat materiedeelje en 
de versnelling die het heeft t.o.v. het inertiaalstelsel. 
Vandaar, dat traagheidskrachten door het hele lichamen 
"gevoeld" worden. 
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Voor het gemak laten we de eenheid van kracht weg. 
Stel, dat we met onze hand een kracht van 4 op het lichaam 
moeten uitoefenen om het de gewenste versnelling te geven, 
dan is er een kracht van 3 nodig (uitgeoefend door het eerste 
blok) om de laatste drie blokken dezelfde versnelling te 
g<'V<'It. AnalootS een kracht van 2 op de laatste twee blokkeu 
011 een kracht van 1 op het laatste blok (fig. l4a) 
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fig. 14a fig. 14b 

Deze krachten werken allen naar rechts. Ook de reactie
krachten kunnen hiervan getekend worden. Zo oefent het 
lichaam als geheel een kracht van 4 op m~n hand uit, de 
laatste drie blokken een kracht van 3 op het eerste blok enz. 
Dit is weergegeven in fig. 14b. Deze krachten werken naar 
links. 
Voor de meebewegende waarnemer werkt er, behalve bovenge
noemde krachten, op elk blok een gravinertiaalkracht naar 
links met een grootte gel~k aan l. Deze krachten z~n in 
fi~. l4b aangegeven met een dubbele pijl. 
Voor de stilstaande waarnemer werkt er op elk blok ee11 netto
kracht van 1 naar rechts, voor de mPebewegende waarnemer 
echter is de som van de krachten op elk blok gelijk aan nul. 
Beide waarnemers concluderen verder, dat elk blok samenge
drukt wordt door 2 even grote maar tegengestelde krachten. 
Uit fig. l4b zien we, dat de grootte van dit krachtenpaar 
voor elk blok verschillend is. 
Zulke beschouwingen kunnen ons inzicht in b~v. botsings
precessen vergroten. Dezelfde figuur is geldig als ons blok 
tegen b~v. een muur botst. Het enige wat verandert is de 
grootte van bovengenoemde krachten, hun verhouding echter 
bl~ft gel~k aan 4:3:2:1. Dit is de reden waarom b~ botsingen 
de voorkant alt~d meer beschadigd (samengedrukt) is dan de 
achterkant van het botsende lichaam. Dit is tevens de reden 
waarom b~ een sprong van grote hoogte letsels optreden aan 
de benen, mits men daar natuurl~k op terecht komt. 

0 
Als we fig. l4b 90 linksom draaien, dan kr~gen we de situa-
tie dat het lichaam op de aarde rust; de verhouding van de 
krachten bl~ft gel~k. Als het lichaam de juiste materiaal
eigenschappen bezit, kán de situatie zich voordoen, dat de 
uitdrukking "het lichaam bezwijkt onder zijn eigen gewicht" 
letterl~k opgevat~~orden. Als het blok homogeen is, zal dit 
effekt optreden aan de onderkant van het lichaam. 
Als we het lic~aam laten roteren, kunnen we weer de krachten 
tekenen die op~blokken werken, alleen wordt de verhouding 
van de krachten anders, omdat deze nu ook afhankel~k z~n 
van de afstand van de blokken tot het draaipunt. De werking 
van bijv. een. sapcentrifuge kan hiermee verklaard worden: door 
de paren tegengestelde krachten wordt het sap uit de vruchten 
geperst. 
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We kunnen bovengenoemd lichaam ook met 
trekken: we krijgen nu uitrekking (fig. 

onze hand naar links 
15). 

fig. 15 

Door hier de figuur 90°rechtsom te draaien, krijgen we de 
situatie, dat het lichaam aan een touw hangt. 
We keren nu weer terug naar ons voorbeeld van de ruimte
vaartcapsule. Ons lichaam kunnen we opgebouwd denken uit 
"blokken" waarop we bovenstaande beschouwingen kunnen toe
passen. We zien dan, dat op onze benen grotere krachten 
werken dan op ons hoofd. Deze krachten zorgen dan voor 
samendrukking. Als onze armen langs het lichaam hangen 
worden ze niet samengedrukt,maar uitgerekt. Ook het gevoel, 
loodzwaar te zijn, kan met dit blokkenmodel verklaard worden. 
Vanaf die plaatsen in ons lichaam waar 6f samendrukking 6f 
uitrekking plaatsvindt, gaat er een prikkel naar onze her
senen zodat wij deze samendrukking of uitrekking kunnen 
waarnemen: we voelen bijv. onze armen uitgerekt worden en 
onze borstkas samengedrukt worden. De intensiteit van de 
zenuwprikkel hangt natuurlijk af van de grootte van het 
krachtenpaar op zo'n blok. De gewaarwording, dat we ons in 
een versneld systeem bevinden, wordt veroorzaakt door het 
feit dat de gehoorsteentjes in ons evenwichtsorgaan harder 
op de zenuwcellen drukken. Het evenwichtsorgaan is mede 
verantwoordelijk voor ons richtingsgevoel; het zorgt er voor, 
dat we telkens zodanig gaan staan, dat onze lichaamsas even
wijdig is aan die van het schietlood in de ruimtevaartcapsule. 
Nauwkeurige beschrijving vail elP werking -van hot PYonwicht~-
o t'/c','il an zou hier echter te ver voeren. 
We zien dus, dat onze perceptie van de krachten die op 
ons lichaam werken eigenlijk 2 aspecten bevat: enerzijds de 
prikkel van de afzonderlijke lichaamsdelen naar de hersenen, 
anderzijds de prikkel in ons evenwichtszintuig. 
De krachten die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn kontakt
krachten. We kunnen hieruit de conclusie trekken, dat de 
gravinertiaalkrachten, aanwezig voor ons (meebewegende 
waarnemer), niet door ons gevoeld worden: ze zijn aanwezig, 
maar ze zijn niet direct meetbaar. 
Dit is een zeer belangrijke conclusie. We mogen dus niet 
zeggen dat wj,als wij met onze auto een scherpe bocht maken, 
een centrifugaalkracht voelen of dat wij, als wij op een bewegen
de draaimolen vanaf het middelpunt naar de rand lopen, een 
corioliskracht voelen [21] • 

Bovenstaand blokkenmodel kan ook gebruikt worden om het 
begrip spankracht, wat in de bovenbouw toch altijd weer 
moeilijkheden blijkt op te leveren, duidelijk(er) te maken 
Laten we eens het volgende probleem gaan bekijken. Onze hand 
trekt aan een touw, dat op zijn beurt weer aan een wagentje 
trekt. Om didaktische redenen stellen we, dat het touw en 
het wagentje van hetzelfde materiaal zijn gemaakt en dat de 
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massa van het touw en de massa van het wagentje zich ver
houden als 3:4. 
We denken het touw en het wagentje opgebouwd uit gelDke 
blokken en tekenen weer de bijbehorende krachten, gezien 
door de stilstaande waarnemer (fig. 16). Voor het gemak 
tekenen we alleen de krachten (en llutl r'<>nct L(•k t'<~clltc~n) die op 
de blokken in het touw werken. 

fig. 16 

Als we naar bDV• het middelste blok kDken, dan zien we, 
dat daar 2 tegengestelde krachten op werken. De resultante 
hiervan veroorzaakt de versnelling van dit blok (fig. 17a). 
Deze resultante kunnen we ook apart tekenen (fig. 17b). 
We zien dan, dat het blok uitgerekt wordt door 2 even grote 
tegengestelde krachten. 

fig. 17 D 0 
(a) (b) 

Hetzelfde kunnen we zeggen van het eerste en het derde blok. 
Alleen de grootte van de 2 tegengestelde even grote krachten 
is hier anders. 
De uitrekking van de blokken is dus niet gelDk. Als we het 
hebben over de spankracht in het touw, dan bedoelen we de 
grootte (modulus) van een van de krachten van een krachten
paar. Aangezien de grootte van dit krachtenpaar afhankelijk 
is van de plaats in het touw, zien we dat de spankracht in 
het touw plaatsafhankelijk is. Over een richting van de span
kracht kunnen we eigenlijk niet spreken; immers welke van de 
2 even grote tegengestelde krachten in fig. 17b heeft de 
voorkeur? 
Het is nu ook gemakkelijk in te zien dat, als de massa van 
het wagentje vele malen groter is dan die van het touw, de 
spankracht in het touw bDna overal even groot is en dat de 
kracht, die mDn hand op het touw uitoefent (bijna) even groot 
is als de kracht die het touw op het wagentje uitoefent: de 
kracht van mDn hand wordt a.h.w. door het touw aan het wagentje 
doorgegeven. Dit kan gedemonstreerd worden door bDV• in fig. 16 
de krachten in het touw te tekenen voor een toenemend aantal 
blokken van het wagentje (grotere massa). 
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J, HET MASSA- en GEWICHTSBBGRIP in de LEERBOEKEN 

In de natuurkundeleerboeken van vroeger kwam het massa
begrip in de onderbouw niet of nauwelijks aan bod. Ook aan 
het gewichtsbegrip werd niet veel aandacht besteed; het 
bleef meestal bij het geven van een definitie. 
Gelukkig is dat tegenwoordig anders: er wordt aan deze be
grippen steeds meer aandacht besteed, als ik de aandacht 
afmeet aan het aantal pagina's tekst dat aan deze begrippen 
besteed wordt. 
Het massa- en gewichtsbegrip wordt door de leerlingen als 
moeilijk ervaren en vaak met elkaar verward. 
Het ligt daarom voor de hand om enkele veelvuldig gebruikte 
leerboeken, wat deze begrippen betreft, met elkaar te ver
gelijken en te kritiseren om te kijken in hoeverre ze ver
antwoordelijk voor deze verwarring zijn. Ik heb me beperkt 
tot die leerboeken, die in de onderbouw het meest gebruikt 
worden. Hierbij is uitgegaan van de tabel in het collegedic
taat van Steller~~ waarin, in procenten, het gebruik van 
de leerboeken staat aangegeven per augustus 1975. 
Het is niet mijn bedoeling om uitgebreid kritiek te leveren 
op deze leerboeken, omdat het er voornamelijk om gaat een 
indruk te krijgen hoe bovengenoemde begrippen ingevoerd 
worden, welke definities er gebruikt worden en of (en hoe) 
er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen het massa
en gewichtsbegrip. 
De plaats waar deze begrippen in de leerboeken geïntroduceerd 
worden, verschilt van boek tot boek evenals de volgorde van 
behandeling. 
Als er straks een passage uit een leerboek geciteerd wordt, 
zal ciit aangegeven worden door betreffende passage vanaf de 
kantlijn te laten inspringen. De lengte van deze citaten zal 
ik, om de lezer niet te vermoeien, zo kort mogelijk houden, 

Hoe introduceren de auteurs het massa-begrip, hoe definiëren 
ze de massa en in hoeverre slagen ze er in om een onderscheid 
tussen het massa- en gewichtsbegrip te maken? 
Rij Schweers ~2]wordt, al vrij in het begin van het boek, het 
massa-begrip vóór het gewichtsbegrip behandeld. 
Hij stelt de vraag oï er een natuurkundige grootheid bestaat, 
waarmee we kunnen aangeven dat we van één stof evenveel heb
ben als van een andere stof. Met voorbeelden toont hij aan, 
dat volume, lengte en aantal ongeschikt zijn om ongelijksoor
tige dingen te vergelijken. 

A eet 3 dm veterdrop; B een worst van 2 dm. Heeft A meer 
gegeten dan B? 

Ook het gewicht wordt bij bovengenoemde grootheden genoemd, 
maar daarbij wordt gezegdl dat dit niet altijd bruikbaar is. 
Voor het waarom wordt naar later verwezen. Hier lezen we: 

De reden waarom het gewicht niet kenmerkend is voor een 
bepaalde hoeveelheid van een stof, m.a.w. voor een be
paalde hoeveelheid materie is deze: het gewicht van een 
voorwerp is niet altijd even groot. 
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Deze argumentatie lDkt me erg zwak, te meer, omdat de leer
ling het gewichtsbegrip nog niet gehad heeft. Bovendien vraag 
ik me af welk antwoord Schweers gegeven zou hebben als het 
gewicht nu wel eens altijd even groot zou zijn geweest. 
Dan stelt hij dat de ma~sa de grootheid is waarmee je de 
"hoeveelheid" van een bepaalde stof kunt aanduiden. 

Wat we hiermee bedoelen blijkt uit de volgende voorbeelden: 
de massa van een stuk lood bedraagt 2 kilogram; 
de massa van die locomotief bedraagt ~0 ton; 
(I i t bovonstaande voorbeelden hl ijkt: de eenheld van massa 
is de kilogram (kg). 

Uit bovenstaande zie ik niet in (en ik denk de leerling nog 
minder) waarom 1 kg lood evenveel is als 1 kg water. Wat wordt 
er met evenveel bedoeld? Ik hen het met Steller [20] eens als 
hij zegt, dat we met geen enkele grootheid kunnen aangeven dat 
we van een stof e~enveel hebben als van een andere stof, zonder 
nader te specificeren in welk opzicht "evenveel". En als dan 
even later gezegd wordt, dat de massa m.b.v. een balans ge
meten wordt, dan denk ik, dat de meeste leerlingen de massa 
gaan zien als een soort gewicht, immers de werking van een 
balans berust er op dat hij in evenwicht is áls de krachten 
op de armen gelijk zijn (bij een gelijkarmige balans). 
Ook Raat 8~ is erg vaag bij de behandeling van het massa-begrip. 
en stelt zonder meer: 

Als maat voor een hoeveelheid stof, als eenheid van massa, 
is de kilogram gekozen. In de tijd van Napoleon ging men 
uit van de hoeveelheid water (van 4~elcius), die in 
1 rlm3 gaat. De massa van zo'n dm3 is het uitgangspunt ge
weest voor de kilogram. 
Hoeveelheden stof worden met elkaar vergeleken door ge
bruik te maken van een balans met twee gelijke armen. 

Hier is eigen10k dezelfde kritiek vap toepassin~ als bij 
Schweers. 
Enkele hoofdstukken verder zegt Raat, nadat hij eerst het 
gewicht behandeld heeft: 

Omdat een bepaalde hoeveelheid stof door de aarde met 
een bepaalde kracht wordt aangetrokken, hoort bij elke 
massa op aarde een zeker gewicht; een gewicht, dat twee, 
drie keer zo groot is als de massa twee, drie keer zo 
groot is. De massa's van twee voorwerpen zijn daarom te 
vergelijken door hun gewichten te vergelijken, dus door 
weging, mits dit op eenzelfde plaats geschiedt. 

Uit de verdere tekst blijkt, dat de weging in de laatste 
regel m.b.v. een veerunster geschiedt. Hoe kan ik weten, 
dat een lichaam met een twee keer zo grote massa ook een 
twee keer zo groot gewicht heeft? Dit laatste kan ik meten 
m.b.v. een unster, maar hoe kom ik te weten dat de massa 
óók twee keer zo groot is? In ieder geval niet m.b.v. boven
staande definitie van de massa. 
Ook Jägers [2l.J noemt de hoeveelheid materie die een lichaam 
bevat de massa van dat lichaam en stelt ook zonder meer, dat 
deze met de balans gemeten wordt. Een stuk verder wijst hti 
er op, dat we de massa van een lichaam niet moeten vcrwar
ren met zijn gewicht, omdat gewicht te maken heeft met de 
aantrekkende kracht van de aarde. 
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Krans ~~ definieert massa als de hoeveelheid materie waar
uit een voorwerp bestaat. Hoewel hij zegt, dat hier nog 
niet precies gedefinieerd kan worden wat men onder het 
woord massa verstaat, noemt hij een eigenschap: 

Twee lichaamen hebben gelijke massa als zij op dezelfde 
plaats op aarde een even groot gewicht hebben. 

Wat bedoelt Krans met hoeveelheid materie? Ik denk dat de 
leerling massa zal gaan zien als een speciale vorm van 
gewicht: het zal wel niet hetzelfde zijn, anders hadden ze 
er geen andere naam voor bedacht. Stel ik heb een gelijke 
gewichtshoevcclheid lood en hout. De leerling heGft dan 
gelcPrd, dat de massa's gelijk zUn. Maar weet (be~rUpt) de 
lEH'rling- llll wat met massa bedoeld wordt? Het enige wat 
h\j ziet is, dat de volumes van beide stoffen verschillend 
zijn. Ik b011 van mening, dat een dergelijl<:e wijze van massa
introductie in feite neerkomt op het introduceren van een 
ander (vaag) begrip "de stofhoeveelheid": het probleem is 
verschoven. 
Aan het eind van de paragraaf zegt Krans, dat men de massa's 
van twee lichamen ook kan vergelijkPil zonder ze te wegen. 

Stel, men geeft twee stilliggende ballen een even harde 
trap en konstateert dat de eerste bal daardoor een gro
tere snelheid krijgt dan de tweede. Dan heeft de tweede 
bal een grotere massa dan de eerste. Behalve gewicht 
heeft massa nog een tweede eigenschap: het kost moeite 
om een massa in beweging te brengen. 

Maar wat wordt er hier bedoeld met een even harde 
trap? Een trap zodanig, dat de kracht die de schoen op de 
bal uitoefent in beide gevallen gelijk is, 6f een trap zo
danig, dat de snelheid waarmee de schoen de bal raakt in 
beide gevallen gelijk is? Een leerling die wel eens gevoet
bald heeft, weet dat die eerste ook een groter gewicht heeft 
dan de tweede en schrijft bovengenoemd effekt toe aan een 
gewichtsverschil van beide ballen. 
Jardine [26] noemt massa "iets" dat op aarde, op de maan of 
in de wereldruimte gelijk blijft. Als voorbeeld haalt hij 
1 kg suiker aan, waarvan het volume en het aantal moleculen 
gelijk blijft. Afgezien van het feit, dat hier de kg nog niet 
gedefinieerd is, blijft het vaag wat met dat "iets" bedoeld 
wordta Is dit "iets" misschien het aantal moleculen of het 
volume? De leerling zal denken, dat hier met massa bedoeld 
wordt: een hoop, een aantal of iets dergelijks. 
Even later wordt dan gezegd, dat de massa bepaald wordt door 
het gewicht te bepalen. 

Een lichaam met een tweemaal zo grote massa zal ook 
een tweemaal zo groot gewicht hebben. 

Waarom staat hier ~o~? Hoe weet je dat een lichaam een 
tweemaal zo grote massa heeft? Of anders gezegd: hoe meet 
je dat? Toch zeker niet door het gewicht te bepalen, want 
we willen nu juist weten 6f een lichaam met een tweemaal 
zo grote massa als een ander lichaam 66k een tweemaal zo 
groot gewicht heeft als dat ander lichaam. 
In bovengenoemde leerboeken werd niet of nauwelijks aandacht 
besteed aan dé eigens~hap van massa: de traagheid. 
Gelukkig zijn er de laatste tijd een aantal auteurs die de 
massa via het traagheidsprincipe introduceren. 
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Dool [2~ gaat, alvorens de massa te definiëren, in op het 
traagheidsbegrip. D.m.v. voorbeelden laat hij zien, dat er 
een kracht nodig is om een lichaam in beweging te brengen 
of om het tegen te houden. Hij definieert de traagheid van 
<~en I ichaam als de neigint'j van het lichaam om zich tegen 
l'Pll o pt;odrongen bewegint_~sveranderi11t_>; te verzet ten. Dit 1 ijkt 
0e11 acceptabele definitie. Dan zeg·t Dool, dat kracht, traag
heid en versnelling nauw met elkaar in verband staan. Het 
versnellings- en krachtsbegrip (dynamisch) is al van te 
vo r·en ingevoerd. 

Hoe groter de traac;heid van het lichaam is, deste groter 
1noet de kracht zijn die nodig is om het lichaam een be
paalde versnelling te geven. 

Het lijkt me nu hét juiste moment om te zeggen, dat deze 
traagheid ook wel massa genoemd wordt, echter Dool doet 
het anders. 

Als je met dezelfde krachtsinspanning een kiezelsteentje 
en een baksteen gooit, zal het kiezelsteentje een gro
tere snelheid krijgen, etc. 
Uit deze voorbeelden blijkt, dat de traagheid van een 
lichaam groter is, als de hoeveelheid stof, waaruit 
het lichaam bestaat groter is. Men noemt die hoeveel
heid stof de massa van het lichaam. 

Enkele regels verder: 
Massa herken je aan zijn traagheid. 

Het draait er ook bij Dool op uit, dat de massa als een hoe
veelheid stof gedefinieerd wordt, maar, i.t.t. eerder ge
noemde boeken vermeldt dat massa te herkennen is aan zijn 
traagheid. Trouwens de leerling zal als verklaring voor 
de grotere snelheid van het kiezelsteentje (waarschijnlijk 
wordt er versnelling bedoeld) geven, dat de baksteen een 
groter gewicht heeft dan het kiezelsteentje. 
Dan gaat Dool experimenteel het verband onderzoeken tussen 
de massa (gedefinieerd als hoeveelheid stof), kracht en 
versnelling. Daartoe beschikt hij over een aantal identieke 
bouwstenen. Van deze bouwstenen kan hij een aantal voorwer
pen maken, elk bestaande uit een verschillend aantal bouw
stenen. De massa's van deze voorwerpen verhouden zich dan 
als de verhouding van de bouwelementen in elk der voorwer
pen. Op al deze voorwerpen laat hij een even grote kracht 
werken. Conclusie: 

Als op verschillende lichamen eenzelfde kracht werkt, 
dan krijgt het lichaam met een massa die een keer zo 
groot is als de massa van een ander lichaam, een ver
snelling die een keer zo klein is. 
Zo zien we, dat massa van een lichaam een maat is voor 
zijn traagheid. Om te vergelijken of twee lichamen gelijke 
massa hebben, moet je dus niet kijken naar hun volume. 
Je moet nagaan of ze onder eenzelfde kracht eenzelfde 
versnelling krijgen. Is dat zo, dan zijn de massa's gelijk. 

Waarom zou je niet naar het volume mogen kijken? In boven
staand experiment heeft een voorwerp met een n maal zo grote 
massa ook een n maal zo groot volume, omdat de voorwerpen 
van hetzelfde element gemaakt zijn. Hoe zit het met voorwer
pen die van verschillende elementen gemaakt zijn? 
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Bij de introductie van het kilogram kunnen \v(' l('Zl'n: 
Een lichaam heeft een massa van 4 kg, als het onder 
invloed van een kracht een versnelling krUgt, die t 
is van de versnelling die l kilogrammassa krijgt onder 
invloed van diezelfde kracht. 

Als Dool op deze manier, door het verband tussen kracht en 
versnelling van lichamen gemaakt van ongelijke elementen met 
elkaar te vergelijken, de massa zou introduceren defin~ären, 
dan had het begrip "hoeveelheid stof" achterwege kunnen 
blijven. 
Enkele hoofdstukken verder laat Dool zien, dat 2 lichamen 
met gelijke massa op dezelfde plaats op aarde ook hetzelfde 
gewicht hebben en komt zo op de balans als meetinstrument 
voor de massa van een lichaam. Toch kan ik me voorstellen 
dat er nog leerlingen zullen zijn die redeneren: "het ene 
lichaam is trager dan het andere, omdat het een groter ge
wicht heeft". Jammer, dat de auteur daar niet verder op in 
gaat. De volgende doet dit wel. 
Auer [28] koppelt het massa-begrip aan het traagheidsbegrip. 
Evenals Dool laat hij d.m.v. eon aantal voorbeelden zien, 
dat de versnelling die een lichaam krijgt ook afhangt van 
een eigenschap van het lichaam. 

Men noemt deze eigenschap, waardoor aangegeven wordt 
hoe moeilijk een lichaam versneld of vertraagd kan wor
den, de massa van het lichaam. Een lichaam heeft een 
grotere massa dan een ander, als het door dezelfde 
kracht minder versneld wordt dan het andere lichaam 

Dit lijkt me een korrekte definitie van de massa van een 
lichaam, gebruikmakend van dé eigenschap van massa: traagheid. 
Hierbij moet aangetekend worden dat de begrippen kracht en 
versnelling reeds behandeld zijn. 

Velen zullen deze eigenschap van het lichaam zwaarte 
noemen. Inderdaad zijn lichamen die moeilijk te versnel
len zijn meestal ook zwaar. In de volgende paragrafen 
zal nader onderzocht worden welke overeenkomsten en 
verschillen tussen massa en "zwaarte" bestaan. 

Het is m.i. niet verstandig om hier te spreken van over
eenkomsten tussen massa en "zwaarte': omdat beide begrippen 
door de leerlingen toch al vaak verward worden. Beter lijkt 
me te spreken van de nauwe samenhang van beide begrippen. 
Ik was erg benieuwd hoe Auer er in zou slagen om een onder
scheid te maken tussen het massa- en het gewichtsbegrip. 
Na eerst het gewicht en de zwaartekracht behandeld te hebben, 
zegt hij: 

Als er geen verschil zou zijn tussen massa en gewicht, 
dan zou een lichaam, dat gewichtsloos is, ook massaloos 
moeten zijn. Maar dat is niet het geval. Om een vrij val
lend lichaam een versnelling te geven, is nog steeds 
een kracht nodig. Denk bijvoorbeeld aan een loodrecht 
omhooggegooide bal, die bij het vallen een zijwaartse 
klap krijgt. Toch is de bal gewichtsloos. Zo is ookin een 
ruimtecapsule een loden bal nog steeds gevaarlijk voor 
een ruimtevaarder, wanneer de bal op hem afkomt. 

Ofschoon ik de voorbeelden goed bedacht vind, kan ik me voor
stellen dat, in een toestand van gewichf.üoosheid,massa niet 
met gewicht verward wordt, want er is geen gewicht: het 
probleem is geälimineerd. Maar welk(e) voorbeeld(en) moet 
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je geven als het lichaam wél gewicht heeft? Het l~kt me 
beter om deze discussie b~ de introductie van het massa
begrip te betrekken, zodat de leerling niet in het onze
kere blijft. Dit betekent wel, dat het gewichtsbegrip v66r 
het massa-begrip geïntroduceerd moet worden. Tot zover de 
discussiebijdrage over de w~ze waarop de massa in de leer
boeken g-eïntroduceerd wordt. 

Wat het gewichtsbpgrip betreft, kan gezet~·d worden, dat dit 
gemakkei ijker ingevoerd~"worden dan het massa- begrip. Bij dit 
laatste speelt de verwarring met gewicht een grote rol. 
Toch is het interessant om eens na te gaan welke definities 
van het gewicht zoal gehanteerd worden en hoe het begrip 
gewichtsloosheid benaderd wordt. Het gewichtsbegrip blijkt 
nog steeds een bl~vende bron van discussie te zijn. Een on
langs in Faraday[2~ verschenen artikel moge dit weer eens 
illustreren. Door de auteur van bovengenoemd artikel wordt 
gesteld, dat wat het gewichtsbegrip betreft, de Nederlandse 
leerboeken in twee stromingen te verdelen zijn t.w. de ene 
stroming die het gewicht van een lichaam definieert als de 
zwaartekracht die op dat lichaam werkt en een andere stro
ming die stelt, dat het gewicht van een lichaam definieert 
als de kracht die dat lichaam op een ondersteunend vlak uit
oefent. 
Op de discussie, welke definitie beter is dan de andere, wil 
ik hier nu niet ingaan, omdat dit al in het tweede hoofd
stuk aan de orde 1s gesteld. Wel wil ik ingaan op de wijze 
waarop deze definities uitgewerkt zijn. 
Volgens Schweers ~~heeft een lichaam gewicht, omdat de 
aarde op het lichaam de zwaartekracht ~uitoefent. Daar
door wordt het lichaam op zijn beurt tegen een ondersteunend 
vlak getrokken, zodat het lichaam op het ondersteunend vlak 
een gewichtskracht uitoefent. 

In alle normale gevallen, waarin de weegschaal 
of '' eegveer in rust is, is het gewicht 
even groot als de zwaartekracht:G:Fl (1) 

Ik denk, dat dit voor de leerlingen iets 
nader toegelicht zou moeten worden. 

Door het gewicht van een voerwerp 
worden de veren van de weegschaal 
ingedrukt. Daardoor ontstaat de 
veerkracht Fy , die door de weeg
schaal op het voorwerp wordt uit
geoefend. Pas als de omhoog ge-
richte veerkracht even groot ge
worden is als de omlaag gerichte 
zwaartekracht ~ , is het voor
werp in rust. Dan is de veer
kracht : Fv = I<~ ( 2) • 
Uit (1) en (2) vo~: Fy= G, in 
woorden: de veerkracht is even 
groot als het gewicht. // 

En hieruit destileert Schweers de Je wet van Newton. Mijn 
vraag is of~= Galleen geldt als de weegveer in rust.is? 
Wat wordt er in de eerste regel van het citaat met het ge
wicht van een voorwerp bedoeld? Is dit het gewicht van het 
voorwerp als de weegveer in rust is? 
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Dat deze VL'ag-Pn niet als muggenziftPrij bNiOPld zijn, zal ik 
llU pr·oberen <HUl te tonen. Stel, dat wc lH't voorw<'rp zodani~ 
met onze hand vasthouden dat de weegveer net niet is inge
drukt: het gewicht van het voorwerp werkt nu op onze hand. 
Op het tijdstip t=O laat ik het voorwerp los. Op dat tijdstip 
is het gewicht van het voorwerp gelijk aan nul. Door te stel
len, dat de veren ingedrukt worden door het gewicht van het 
lichaam zou dat geïnterpreteerd kunnen worden dat voor t)O 
het gewicht van het voorwerp (kracht op het ondersteunend 
vlak) gelijk zou zijn aan het gewicht van het voorwerp als 
de weegveer tot rust is gekomen. Dit is natuurlijk in strijd 
met de derde wet van Newton. Bovendien suggereert dergelijke 
aanpak dat de derde wet van Newton alleen maar geldt als er 
evenwicht bereikt is. Overigens ben ik van mening dat de 2 
tekeningen op de vorige bladzijden (vereenvoudigd overgenomen 
uit het leerboek van Schweers) te moeilijk zijn voor de leer
lingen, omdat i) het gewicht van het voorwerp op de veren 
werkt i.p.v. op het schaaltje (in strijd dus met de definitie 
van Schweers) en ii) Fvniet de veerkracht van de veren is, 
maar de kracht die het schaaltje op het voorwerp uitoefent. 
Een dergelijke benadering vindt men ook bij Jägers (21--1] • 

Een vaas staat op tafel (zie fig.). 
Op de vaas werkt de zwaartekracht ~ • 
Hierdoor wordt de vaas tegen het 
tafelblad gedrukt en oefent daarop 
een kracht G uit. Het tafelblad 
buigt iets door en er ontstaat een 
reactiekracht: de veerkracht Fv van 
het tafelblad. 

llit zou geïnterpreteerd kunnen worden als zou de vaas al 
zijn volle gewicht hebben (het gewicht als er evenwicht be
reikt is) voordat de tafel helemaal ingedrukt is. Overigens 
heb ik bezwaar tegen de manier waarop het act~e-react~krachten
paar getekend wordt, namelijk in één punt aangrijpend. Het zou 
me niets verbazen als een leerling zou concluderen, dat deze 
krachten elkaar zullen opheffen als er evenwicht bereikt is. 
Evenals Schweers gaat Jägers niet in op het feit dat het ge
wicht van een lichaam veranderlijk is. 
Na eerst het zwaartekrachtsbegrip behandeld te hebben, leidt 
Auer (28] het gewichtsbegrip a.v. in. 

Wanneer we een der kogels in de hand houden valt deze 
niet. Er werkt een tweede kracht op de kogel. Welke 
soort kracht werkt: behalve de zwaartekracht op de kogel? 
Welke richting heeft die tweede kracht? 
De zwaartekracht en de spierkracht werken beide op de 
kogel. Er is echter ook een kracht van de kogel op de 
hand. Deze kracht noemen we het gewicht van de kogel. 

Beter lijkt me om hierboven spierkracht te vervangen door 
de kracht die de hand op de kogel uitoefent. Later, bij het 
arbeidsbegrip, kan dat zijn voordelen hebben. Als er gevraagd 
wordt of we arbeid verrichten als we de kogel op onze hand 
laten rusten,en we noemen de kracht van de hand op de kogel 
spierkracht, dan komen we tot de conclusie dat onze spieren 
geen arbeid verrichten. Dit in strijd met onze waarneming: 
warmte-ontwikkeling in spieren. Juist is echter als we zeg
gen,dat de kracht van onze hand op de kogel geen arbeid ver
richt, maar dat de spieren wel degelijk arbeid verrichten 
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doordat ze zich voortdurend spannen en ontspannen. 
Auer maakt ook een duidelijk onderscheid tussen zwaartekracht 
en gewicht als zijnde krachten die op verschillende lichamen 
werken. Ook op het feit, dat het gewicht van een lichaam 
veranderlijk is, gaat hij nader in. 

Maar stel nu eens dat de man in de lif't op een W('egschaa L 
gaat staan, en dat de lift versneld omlaag beweegt. Dan 
krijgt ook de man deze versnelling. In dat geval hef'f'en 
de zwaartekracht en de kracht van de weegschaal op de 
man elkaar niet op. De krachten zijn tegengesteld gericht, 
maar niet gelijk. 

Hieruit kan dan beredeneerd worden, dat het gewicht van de 
man kleiner wordt. Ook het begrip gewichtsloosheid kan op 
deze manier benaderd worden, hetgeen Auer dan ook doet. 
Een dergelijke aanpak vindt men ook bij Dool [27] • In een aparte 
paragraaf' zet Auer het massa-, zwaartekrachts- en gewichts
begrip nog eens naast elkaar. 
Dool introduceert het gewichtsbegrip op dezelfde wijze als 
Schweers dat doet. 

De aarde trekt elk lichaam aan en daardoor kan een lichaam 
een kracht op iets anders uitoef'enen. De kracht die een 
lichaam op een ander lichaam kan uitoefenen heet het 
gewicht van het lichaam. 

D.m.v. enkele voorbeelden laat hij zien dat de grootte van 
het gewicht niet konstant behoeft te zijn. Verder merkt hU 
op dat gewicht niet altijd het gevolg is van de aantrekkings
kracht van de aarde. 

Toch spreekt men ook in deze gevallen van het gewicht 
van een lichaam. 
Het gewicht van een lichaam is de kracht die dat lichaam 
in contact met een ander voorwerp, op dat voorwerp uit
oefent. In het algemeen wordt op aarde het gewicht ver
ticaal uitgeoefend. 

Wordt er hier met kontakt materiële aanraking bedoeld? Indien 
het antwoord op deze vraag met ja beantwoord wordt, hoe defi
nieer je dan het gewicht van bijv. 2 elkaar afstotende magne
ten die in een cilinderglas zitten? De bovenste magneet hangt 
boven de onderste magneet (zie fig.). 
Of heeft de bovenste magneet dan geen 
gewicht? Wat wordt er in bovenstaand 
citaat met algemeen en verticaal be-
doeld? Is de verticaal soms de richting 
die het schietlood aanneemt? Zoals we 
in hoofdstuk 2 gezien hebben, is de 
richting van bet gewicht gelijk aan de 
richting die het schietlood aanneemt 
in bet coördinatensysteem dat met het 
lichaam, waarvan we het gewicht willen 
weten, verbonden is. Het woord algemeen 
zou dan komen te vervallen, tenzij met 
verticaal bedoeld wordt de richting die 
het schietlood op aarde heeft. 
Raat[2~ behoort tot die stroming, die het gewicht definieert 
als de kracht waarmee de aarde aan het voorwerp trekt. Hij 
begint als volgt: 

Een voorwerp dat we in onze hand houden heeft gewicht. 
Dat is een gevolg van de zwaartekracht. De aarde trekt 
elk voorwerp aan. 

Wat wordt er bedoeld met "een voorwerp in onze hand heeft 
gewicht"? Voelen we dan het gewicht? Het enige wat we 
voelen is de kracht die het voorwerp op onze hand uitoefent. 
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Als gezegd wordt, dat het gewicht het gevolg is van de zwaar
tekracht, dan kan ik niet begrijpen dat het gewicht dé zwaar
tekracht is, immers oorzaak en gevolg kunnen nooit hetzelfde 
zijn! 
Ook Krans en Jardine noemen de kracht waarmee de aarde aan 
een lichaam trekt het gewicht van dat lichaam. De laatste 
auteur zegt, dat een veerbalans de kracht meet die de aarde 
op een lichaam uitoefent en daarom gebruikt kan worden om 
het gewicht van iets te bepalen. Dit is niet juist, omdat de 
veerbalans de kracht meet die op het uiteinde van de veer 
wordt uitgeoefend en niet de kracht die de aarde op het li
chaam uitoefent. Dergelijke benadering lijkt me niet geschikt 
voor de begripsvorming van de leerling. 
Een stuk verder kunnen we bij Raat lezen: 

Indien capsule en de mensen daarin met de juiste snel
heid ronddraaien en dus niet ~allen~ lijkt het of de aarde 
niet aan hen trekt. Men zegt dan, dat ze gewichtsloos 
in de ruimte zweven. Het is zelfs mogelijk uit de capsule 
te stappen en naast de capsule te zweven, mits men dezelfde 
snelheid t.o.v. de aarde heeft als de capsule. 

Waarom moeten we met de juiste snelheid om de aarde draaien? 
Voor wie lijkt het net alsof de aarde niet aan hen trekt, voor 
de mensen in de capsule soms? Uit het citaat moet ik opmaken, 
dat de aarde toch aan hen trekt, maar dan hebben de mensen 
in de capsule volgens bovenstaande definitie wél gewicht. 
Even later lezen we: 

Voorwerpen, die in rust zijn ten opzichte van de aarde, 
hebben gewicht, veroorzaakt door de aantrekkingskracht 
van de aarde. 

Bedoelt de schrijver met rust dat het lichaam geen snelheid 
6f geen versnelling t.o.v. de aarde heeft? Wat is dan het 
gewicht van een persoon in omhoog versnelde lift? 
De voorstanders van bovengenoemde definitie van gewicht ko
men in(grote)moeilijkheden als we het volgende (gedachten)ex
periment gaan doen. 
Een ruimtevaarder bevindt zich in een ruimtevaartcapsule die 
op aarde staat. Aan het ''plafond" van de capsule hangt hij 
een unster met daar aan een lichaam: de unster zal een zekere 
uitrekking krijgen. Had onze ruimtevaarder op de maanbodem of 
op Jupiter gestaan, dan zou de uitrekking van de unster 
minder respectievelijk meer geweest zijn. Zowel de voorstan
ders van de ene definitie van gewicht (kracht op onderste
nend vlak(en) als de voorstanders van de andere definitie 
(gewicht is gelijk aan de zwaartekracht) zullen geen moeite 
hebben om op zowel de maan- als Jupiterbodem het gewicht te 
definiëren én te meten. Maar stel eens dat de ruimtevaarder, 
die op aarde staat, in een diepe slaap valt en dat hij wakker 
wordt als de ruimtevaartcapsule gestart is en een zodanige 
versnelling heeft dat de uitrekking van de unster even groot 
is als dat de uitrekking zou zijn als de capsule op de bodem 
van Jupiter zou staan. Als hij niet naar buiten kijkt, kan hij 
op grond van experimenten niet beslissen of hij op Jupiter 
staat of dat hij, zoals boven beschreven, gestart is. Dit is 
natuurlijk niet zo verwonderlijk gezien het equivalentieprin
cipe van Einstein. Maar hoe definiëren (en meten) de voor
standers van bovengenoemde gewichtsdefinitie (gewicht is ge
lijk aan de zwaartekracht) het gewicht van het lichaam dat 
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aan de unster hangt? Moeten zij eerst naar buiten kijken om 
te beslissen of zij wel of niet hun definitie van gewicht 
zullen gebruiken? Als zij naar buiten kijken en ze zien dat 
ze op Jupiter staan dan levert hun definitie geen problemen 
op, maar kijken ze naar buiten en zien alleen maar ruimte, 
dan kunnen zij niet het gewicht van het lichaam aan de unster 
definiëren. Een definitie die afhangt van het feit of je 
al dan niet naar buiten kijkt, lijkt mij niet te verdedigen. 
De voortdurende discussie over de definitie van het gewicht 
kan m.i. vermeden worden door niet langer meer een kunst
matig onderscheid te maken tussen gravitatie- en traagheids
krachten; ze zijn volkomen identiek. Trouwens de zwaarte
kracht op aarde is een kombinatie van beidé! Door dit kunst
matige onderscheid blijven de voorstanders van de hierboven 
bekritiseerde gewichtsdefinitie krampachtig aan hun definitie 
vasthouden. 
Zandstra tenslotte D~ behandelt het gewichtsbegrip op een 
manier die in geen van beide categoriën thuishoort. 

Het gewicht van allerlei voorwerpen speelt in het dage
lijkse leven een grote rol. Let maar eens op. Straks ga 
je naar huis, je draagt je tas en constateert dat het 
gewicht van die tas groter is dan vorig jaar, toen je 
nog niet zo veel boeken hoefde mee te nemen. Je komt 
thuis, tilt je kleine zus op en merkt dat haar gewicht 
de laatste tijd toegenomen is. 

En na nog enkele van deze voorbeelden: 
Je begrijpt dat we behoefte hebben aan een eenbeid van 
gewicht, zoals we in de vorige lessen kennis hebben 
gemaakt met de eenheden van lengte en tijd. Onthoud: de 
eenheid van gewicht is de kilogram, dat is het gewicht 
van een brok metaal dat in Delft bewaard wordt. 

Het gewicht wordt hier nergens gedefinieerd. Uit de tekst 
is op te maken dat het iets met de kracht te maken heeft 
die een lichaam ergens op uitoefent. Ik vermoed, dat de 
auteur het massa-begrip heeft willen vermijden en een "com
promis" gezocht heeft voor het massa- en gewichtsbegrip. 
Aanwijzingen hiervoor zijn, dat de kilogram als eenheid van 
gewicht gebruikt wordt en dat, zoals verder op in de tekst 
blijkt, de balans en de unster op een hoop wordt gegooid 
met de vermelding dat het weeginstrumenten zijn. Ik denk, 
dat een dergelijke benadering straks moeilijkheden zal op
leveren bij de introductie van het massa-begrip. 

Zoals. ook al in het begin van dit hoofdstuk gezegd is, ging 
het er voornamelijk om een indruk te krijgen hoe het massa- en 
gewichtsbegrip in de meest gebruikte nederlandse natuurkun
deleerboeken geïntroduceerd wordtin de onderbouw. Volledig
heid kan hier niet de bedoeling zijn, te meer omdat er regel
matig nieuwe leerboeken (en ook herdrukken) op de markt ver
schijnen of reeds verschenen zijn. 
We zouden de leerboeken ook nog op een aantal andere (minder 
belangrijke) criteria kunnen vergelijken en kritiseren zoals: 
welke eenheden er gebruikt worden, het vraagstukkenaanbod, 
tekeningen. 
Wat de vraagstukken over massa betreft, kan opgemerkt worden 
dat in de leerboeken die de massa als een hoeveelheid stof 
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zien, de vraagstukken zich beperken tot opgaven (ttu eerst 
de soortelijke massa behandeld te hebben) i11 de &eest van: als 
s.m. en massa gegeven zijn, bereken dan het volume 6f opgaven 
waarin geoefend kan worden met het rekenen in eenheden, etc. 
Een duidelijke uitzondering hier op is het boek van Auer. Dit 
is natuurlijk niet te verwonderen, omdat deze auteur het massa
begrip anders en uitgebreider behandelt dan de meerderheid 
van de andere auteurs. 
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4. LEERLINGENTEKST en PRAKTICUM 

Naast de nummering boven aan de bladzijden is zowel de 

prakticumhandleiding als de leerlingentekst van een 

apparte nummering onder aan de bladzijden voorzien. 
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P R A K T I C U M over G E W I C H T 

Benodigdheden: 

OPDRACHTEN 

4 aluminium cilinders (nr. 1 t/m 4) 

1 messing cilinder (nr. 5) 

l unster (in newton) 

statief, statiefklem 

katrol 

touw 

bekerglas 

1. Hang de unster aan het statief. 
Trek dan aan het haakje onder aan de unster. 
We zien dan, dat de veer van de unster uitgetrokken wordt. 
Dit komt, omdat w~ een kracht (naar beneden gericht) op 
het haakje uitoefenen. 
Hoe harder we trekken, dus met een grotere kracht, deste 
meer wordt de veer uitgetrokken. 
De grootte van de kracht, waarmee we aan de unster trekken, 
kunnen we op de schaalverdeling aflezen. 
De eenheid van kracht is de newton (afgekort: N ). 

2. a. Trek net z6 hard aan het haakje van de unster, totdat 
h~ 1,00 N aanw~st. 

b. Idem voor 2,00 N. 
c. Idem voor 1,55 N. 

J. Hang nu een van de cilinders aan de unster. 

a. Wat zie je? 
b. Wat voor een conclusie kun je daaruit trekken? 

De kracht, waarmee door de cilinder aan de veer van 

de unster getrokken wordt, noemen we het gewicht van 

de cilinder. 

Aangezien het gewicht een kracht is, is de eenheid 

van gewicht ook de newton. 

4. De cilinders hebben allemaal dezelfde diameter. 

Waaraan kun je zien welke cilinder het grootste volume 
heeft? 

5. Hang nu de cilinders nr. 1 t/m 5 om de beurt aan de unster 
en noteer voor elke cilinder z~n gewicht. 

- 1 -
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6. Neem nu de cilinders nr. 1, 2 en 4. 
a. Welke van deze drie cilinders heeft het grootste 

volume? 
b. Ga door weging na, welke van deze drie cilinders 

hot erootste gewicht hoeft. 

7. Neem nu de cilinders nr. 2 en J. 
a. Wat kun je zeggen van de volumes van deze twee 

cilinders? 
b. Weeg nogmaals deze cilinders. Wat zie je? 

8. Neem nu de cilinders nr. 1 en 5. 

a. Wat kun je over de volumes van deze twee cilinders 
zeggen? 

b. Weeg nogmaals deze cilinders en noteer je waarnemingen 
op het waarnemingenblad. 

9. Bij opdracht nr. 7 hadden cilinders met hetzelfde volume 
ook hetzelfde gewicht. Bij opdracht nr. 8 was dat niet 
het geval. 

a. Heb je hier een verklaring voor? 
b. We willen n6g een messing cilinder erbij maken die 

hetzelfde gewicht en dezelfde diameter heeft als 
cilinder nr. 5. 
Welke lengte moet deze cilinder hebben? 

10. Hang nu cilinder nr. 2 aan de unster. 

a. Noteer zijn gewicht. 
b. Trek nu met je hand net z6 hard aan de cilinder, totdat 

de unster 2,00 N aangeeft. 
Met welke kracht heb je aan de cilinder getrokken? 

c. Is het gewicht van de cilinder groter geworden? Zie 
hiervoor de definitie van het gewicht nog eens na. 

d. Duw nu van onder tegen de cilinder, totdat de unster 
0,50 N aangeeft. 
Is het gewicht van de cilinder nu kleiner geworden? 

11. Bevestig de katrol aan het statief. Hang over de katrol 
een touw. Houdt het ene eind van het touw vast en hang 
aan het andere eind een willekeurige cilinder. 

a. In welke stand (A,B of c) is 
de kracht, die de cilinder op 
het touw uitoefent, volgens jou 
het grootst 6f zou het geen 
verschil uitmaken (zie fig.)? 

b. Meet de kracht die het touw 
op je hand uitoefent als het 
touw in stand (A) vastgehouden wordt. 

c. Idem voor stand (B). 
d. Idem voor stand (c). 
e. Probeer een eventueel verschil in 

je waarnemingen te verklaren. 

- 2 -
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12. Onderstaande metingen worden verstoord doordat de 
cilinder gaat trillen. Daarom is het belangr~k om 
naar het begineffekt te k~ken. 
Houd de unster in je hand en hang daaraan cilinder nr. 1. 

a. Beweeg je hand snel naar beneden. 
Wat zie je in het begin? 

b. Beweeg dan je hand snel omhoog. 
Wat zie je nu in het begin? 

c. Wat zie je als je je hand gelijkmatig omhoog en 
omlaag beweegt? 

13. Hang de unster, met daaraan een willekeurige cilinder, 
aan het statief. 
Zet onder de opstelling een leeg bekerglas. 
Regel de hoogte van de unster zodanig, dat de cilinder 
n~t boven de bodem van het bekerglas hangt. 

a. Noteer het nummer van de gebruikte cilinder. 
b. Hoe groot is het gewicht van deze cilinder? 
c. Giet nu zoveel water in het glas, totdat de cilinder 

voor de helft onder water hangt. 
Lees nu de stand van de unster af en noteer deze. 

d. Giet nog meer water in het glas, totdat de cilinder 
helemaal onder water hangt. 
Wat is nu de stand van de unster? 

e. Giet nog meer water in het glas. Wat is nu de stand? 
f. Wat gebeurt er in bovenstaande gevallen met de grootte 

van het gewicht van de cilinder (zie hiervoor opdracht 
nr. 10 nog eens na)? 

- 3 -
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Naam school 

Naam leerling 

I\ las 

I 

. . . 

38 

fT G E 3 

. . . . . . . . . 

J. a. Ik zie, dat de veer van de unster 

LA D 

. . . . . 

. ............ . 
b. De cilinder oefent op de veer van de unster een 

uit, die naar . . . . . . . . . . . . is gericht. 

wordt. 

4. Ik kan dat aan de . . . . . . . . . . . . . . van de cilinders zien. 

5. Cilinder nr. 1 weegt . . . . . . N. 

Cilinder nr. 2 weegt . .. N. 

Cilinder nr. J weegt N. 

Cilinder nr. 4 weegt . . . . . . . . . . . . . N. 

Cilinder nr. 5 weegt N. 

6. a. Cilinder nr. . . . . . . . heeft het grootste volume. 

b. Cilinder nr. . . . heeft het grootste gewicht. 

7. a. De volumes van deze cilinders zijn . . . . . . . . . . . . 
b. Ik meet, dat de . . . . . . . . . . . van beide cilinders 

. . . . . . . . . . . . . . zijn • 

8. a. De volumes van beide cilinders zijn . ............. 
b. Cilinder nr. 1 weegt . .... N. 

Cilinder nr. 5 weegt N. 

9. a. Een verklaring hiervoor is 

. . . . 
b. De lengte van de nieuwe cilinder moet 

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

4 
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10. a. Cilinder nr. 2 weegt l\J • 

b. Ik heb met een kracht van ................. aan de 

cilinder getrokken. 

c. i'et gewicht van de cilinder omdat 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. ~Iet gewicht van de cilinder omdat 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b. De kracht op je hand in stand (A\ 

' J 
is . . . . . . . . . . L. 

c. De kracht op je hand in stand (") \ _0 is • . . . . . . . . . . . . . I! • 

ct. De kracht op je hand in stand ( c) is . . . . . . . . . . . . . • N. 

e • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. a. Ik zie dat het gewicht van de cilinder . ......... wordt. 

b. Ik zie, dat het gewicht van de cilinder .......... wordt 

c • Ik zie, dat het gewicht van de cilinder . . . . . . . . . . bljjft. 

13. a. het nummer van de cilinder is . ...... 
b. I-Iet gewicht van de cilinder is ..... N. 

c. De stand van de unster is .......... N. 

d. De stand van de unster is .......... N. 

e. De stand van de unster is . ....... N. 

f'. Het gewicht van de cilinder ......... . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . • i • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 
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LEERLINGENTEKST over MASSA en GEWICHT 

Inhoud 

1. Gewicht 

2. Massa 

3. Massa contra Gewicht 

4. Zwaartekracht 

s. Gewichtsloosheid in 
ruimtevaart 

blz 

1 

5 

12 

13 

de 
14 

J. Copic 

{augustus '76) 
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lo GEWICHT 

Als we een steen nemen en hem op de hand laten rusten, dan 
voelen we in onze armspieren een kracht; de steen wil onze 
hand naar beneden drukken en om hem op zijn plaats te houden 
moeten onze armspierer1 een kracht op de steen uitoefenen. 
Als we nóg meer stenen in onze hand nemen, dan wordt de kracht 
op onze hand groter; we ervaren dat in onze armspieren. 
Er is dus een kracht die op onze hand drukt. 
We kunnen de steen ook aan een veer hangen; de kracht, die de 
steen op de veer zal uitoefenen zal dan even groot zijn als 
de kracht, die dezelfde steen op onze hand zou uitoefenen. 
Als we deze kracht willen meten, dus na willen gaan hoe groot 
deze kracht is, dan is "het voelen op de hand" een primitieve 
methode. Wat de ~~n een grote kracht vindt, vindt de ander 
een kleine. 
We zouden de grootte van de kracht graag in een getal willen 
vastleggen (net zoals bij het meten van lengtes). 
Wij gaan dit doen met een unster. Dit is een veer, waaraan 
iets opgehangen kan worden. Om de veer uit te rekken, moeten 
we een kracht op de veer uitoefenen. Hoe verder we de veer 
willen uitrekken, deste meer kracht moeten we er op uitoefenen. 
We kunnen ook andersom redeneren: de uitrekking van de veer 
is een maat voor de grootte van de kracht, die op de veer 
uitgeoefend wordt. 
Op de unster (fig. 1) is een schaalverdeling aangebracht, 
waarop men kan aflezen, hoe groot de kracht is, die op de 
unster uitgeoefend wordt. 

]~ 
oN' 

fig. 1 

De eenheid van kracht is de newton (afgekort: N) en op de 
schaalverdeling kunnen we aflezen "hoeveel newton (N) de 
kracht is, waarmee aan de veer getrokken wordt". 
Om te ervaren hoe "groot" 1 newton wel is , is het aan te 
raden om eens met onze hand aan de unster te trekken: zó hard, 
dat de uitslag op de schaalverdeling juist 1 newton aangeeft. 

De kracht, waarmee een lichaam (bijv. steen) aan de unster 
trekt, noemen we het g e w i c h t van dat lichaam. 

Als we bijvoorbeeld een koperen cilinder aan de unster hangen, 
en we lezen op de schaalverdeling 3 N af, dan zeggen we dat 
het gewicht van de cilinder 3 N is. 
Nu hoeft de cilinder niet persé aan de unster te hangen; hij 
kan ook aan een touw hangen of op een tafel staan. 
We hebben zojuist een unster genomen om het gewicht te kunnen 
meten. 

- 1 -
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Het gewicht van een lichaam zegt ons hoe groot de kracht is, 
die door dat lichaam op een ander lichaam (veer, tai'el, rai_l~, 
weg, bodem van een vat, liftvloer etc.) uitgeoefend wordt. 
Als we het bijvoorbeeld hebben over het gewicht van een auto 
die op de weg staat, dan bedoelen we de kracht, die de auto 
op deze weg uitoefent. We zouden deze kracht kunnen meten 
door de auto aan een unster te hangen. 

P r o e f 

Als we in een stUstaande lift staan (fig. 2a) en we houden 
een koffer in de hand, dan 1'voel t 11 onze arm het gewicht van 
de koffer. 
Als de lift plotseling omhoog gaat (fig. 2b), dan voelen we 
dat de koffer meer aan onze arm trekt: het gewicht van de 
koffer is groter geworden. 
Het omgekeerde is het geval als de lift van stilstaande toe
stand plotseling begint te dalen: de koffer voelt lichter 
(fig. 2c). 
Als de lift gelijkmatig omhoog of omlaag beweegt (fig. 2a), dus 
met konstante snelheid, dan blijft het gewicht gelijk (even groot 
als in st~staande toestand). 
We kunnen deze gewichtsverandering natuurlijk meten met onze 
unster. 

Fig. 2 

(a) stilstaand of 
gelijkmatig 

(b) omhoog op 
gang komen 

(c) omlaag op 
gang komen 

Uit deze proef zien we, dat het gewicht van een lichaam g~~n 
konstante grootheid is; het gewicht van een lichaam is veran
derlijk. 

P r o e f 

In onze hand houden we een unster vast. Aan deze unster hangen 
we een koperen cilinder (fig. 3a). 
De veer van de unster wordt uitgerekt en we lezen het gewicht 
van de cilinder af. 

Fig. 3 (a) (b) 

Dan laten we de unster los, zodat hij valt (fig. Jb). 

- 2 -
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We zien, dat tijdens de val, de veer van de unster niet meer 
uitgerekt wordt. 
Dat betekent, dat er op de veer g~~n kracht meer uitgeoefend 
wordt: het gewicht van de cilinder is nul. 
We zeggen nu, dat de cilinder gewichtsloos geworden is. 
De veer van de unster oefent nu ook geen kracht meer uit op 
de cilinder, omdat zijn uitrekking nul geworden is. 

Dovenstaande proef kunnen we bij allerlei lichamen herhalen. 
Telkens zal blijken, dat als een lichaam valt, zijn gewicht 
nul is. We komen op bladzijde 13 er nog op terug. 

We kunnen nog allerlei proeven bedenken waaruit blijkt, dat 
het gewicht van een lichaam veranderlijk is. 
Als we hier het gewicht van een steen bepalen en we reizen 
met deze steen naar de noordpool, dan zal blijken dat het 
gewicht van de steen iets groter geworden is. 
Als we nu met deze steen naar de maan gaan en we meten weer 
het gewicht van die steen, dan zal blijken dat het gewicht 
van die steen vele malen kleiner is dan op aarde. 
Dat betekent niet, dat er onderweg iets met die steen gebeurd 
zou zijn. Het blijft dezelfde steen, alleen de kracht die de 
steen op bijvoorbeeld de maanbodem uitoefent is kleiner dan 
de kracht die deze steen op de aardbodem uitoefent. 

Uit het voorafgaande blijkt, dat het gewicht van een lichaam 
iets veranderlijks is en afhangt van de plaats waar en de 
toestand waarin het gewicht gemeten wordt. 
We komen z6 tot de volgende (vollediger) definitie van het 
gewicht van een lichaam: 

Het g e w i c h t van een lichaam is de kracht die 
dat lichaam op een ander lichaam (bijv. touw, unster) 
uitoefent en is afhankelijk van de plaats waar en de 
toestand waarin het lichaam zich bevindt. 
De eenheid van gewicht is de newton (N). 

Met de toestand waarin het lichaam zich bevindt, wordt bedoeld: 

in rust 
gelijkmatige (eenparige) beweging 
op gang komend (versneld) 
remmend 

- vrije val 

Met de plaats waar het lichaam zich bevindt, wordt o.a. bedoeld: 

in Amsterdam 
op de noordpool 

- op de eiffeltoren 
•••••••••• (verzin zelf nog meer) 

- 3 -
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Vragen over gewicht 

1. Aan een unster hangt een lichaarn. De kracht waarmeP cte 
veer van de unster uitgerekt wordt, is het gewicl1t van 
dat lichaam. 

a. Laat d.m.v. een tekening, waarbij de aarde als een 
cirkel wordt voorgesteld, zien welke richting deze 
kracht heeft voor verschillende plaatsen op aarde. 

b. Welke richting heeft d0ze kracht als het lichaam 
zich op een hoogte van 10000 meter (bijv. in een 
vliegtuig) bevindt? 

2. Bij de definitie van het gewicht wordt gezegd dat dit 
o.a. afhankelijk is van de toestand waarin het lichaam 
zich bevindt. 

a. Wat wordt er hier met toestand bedoeld? 
b. Als we het lichaam onder water houden, verandert dan 

zijn gewicht? 

J. Op de buitenkant van een unster (dus niet op de schaal
verdeling) staat "3 N". 
Wat zou dat betekenen? 

4. Lees in fig. 1 op bladzijde 1 van de tekst af hoe groot 
het gewicht van de bal is, die aan de unster hangt. 

5. Een speelgoedtreintje staat op een rail. 

a. Hoe en waarmee zouden we de kracht kunnen meten, waarmee 
het treintje op de rail drukt? 

b. Is deze kracht nu ook het gewicht van het treintje? 

6. Op een tafel ligt een blok hout. Het gewicht, dit is de 
kracht waarmee het blok op de tafel drukt, is J N. 
Aan de bovenkant van het blok bevestigen we een touw en 
trekken daaraan met een kracht van 1 N. 
Hoe groot is nu het gewicht van het blok hout en waarom? 

7. Een vat is gevuld met water. 
In de bodem van het vat maken we een gat. 
Door de druk van de kolom water boven het gat zal er 
water uit het vat lopen. 
Dan laten we het vat vallen. 
Zal er nu nog water uit het vat lopen of niet? Motiveer 
je antwoord. 

- 4 -
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2. ~lAS SA 

Met de opstelling in figuur 4a,b zullen we een aa11tal proeven 
gaan doen. 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de opstelling. 
Op een rail (R) staat een wagentje (w). 
In het wagentje zitten, van boven af~ gezien, twee cilinder
vormige uithollingen en een cilindervormige doorboring. 
Aan het wagentje zit een touw vastgemaakt, dat via een katrol 
(K) loopt en waaraan een koperen cilinder hangt. Deze cilin
der zorgt er voor, dat er op het wagentje een kracht naar 
links wordt uitgeoefend om het wagentje naar links in beweging 
te zetten. 
Boven de rail is een draad (D) gespannen. 
Aan het einde van de rail houden we het wagentje vast. 
Als we het wagentje loslaten, dan zal het na enige tijd het 
stootblok (B) bereiken. Deze tijd kunnen we meten met een 
stopwatch. 

·~1--J)-----~~ ~~---------~ 

K 
R 

fig. 4a fig. 4b 

P r o e f 

De gaten van het wagentje zijn leeg (fig. 4a). 
We houden het wagentje aan het einde van de rail vast. Dan 
laten we het los en meten de tijd, die nodig is om het stoot
blok te bereiken. 
We merken op, dat tijdens deze beweging het wagentje steeds 
sneller gaat. 

P r o e f 

We plaatsen een koperen cilinder in een van de cilindervor
mige uithollingen (fig. 4b). 
We herhalen de proef. 
De tijd, nodig om het stootblok te bereiken, wordt groter. 

P r o e f 

We plaatsen nóg een koperen cilinder in de andere uitholling. 
Het blijkt, dat de tijd, nodig om het stootblok te bereiken, nóg 
groter wordt. 

We kunnen bovenstaande proeven herhalen voor het geval dat de 
cilinders op het wagentje liggen, i.p.v. dat ze in de uithol
lingen staan. 

- 5 -
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Het blijkt dan, dat dit géén invloed heeft op de resultaten. 

Door telkens meer cilinders op het wagentje te plaatsen, wordt 
het wagentje trager: het gaat zich steeds meer tegen een ver
andering van zijn toestand (hier rusttoestand) verzetten. 
Elke cilinder bezit een zekere traagheid. Door telkens een 
cilinder in het wagentje te plaatsen, wordt de traagheid van 
het wagentje groter. 
Misschien vind je het maar onzin om nu opeens over traagheid 
te gaan praten. 
Je zegt misschien: ''Het wagentje is gewoon zwaarder geworden 
door het gewicht van de cilinder en daarom heeft het meer tijd 
nodig om het stootblok te bereiken". 

Bovenstaande redenering lijkt erg aannemelijk en we zullen 
d.m.v. een proef moeten onderzoeken of het gewicht van de 
cilinder(s) inderdaad iets te maken heeft met het trager 
worden van het wagentje. 

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

fig. 5a fig. 5b 

P r o e f 

We leggen een aluminium cilinder op het wagentje (fig. Sa) en 
meten de tijd, die nodig is om het stootblok te bereiken. 

P r o e f 

Dan hangen we dezelfde cilinder aan de draad, zodanig, dat 
de cilinder vrij in de cilindervormige doorboring hangt (fig. 5b). 
Daartoe is er aan de bovenkant van de cilinder een gat ge-
boord, waar doorheen de draad gaat. De cilinder kan over de 
draad bewegen. 
Het zal duidelijk zijn, dat alléén de draad "last'' ondervindt 
van het gewicht van de cilinder. 
Het wagentje hoeft dus niet meer het gewicht van de cilinder 
te dragen. Het wagentje moet weliswaar de cilinder meenemen, 
máár het gewicht van de cilinder speelt daarbij geen rol meer, 
omdat het gewicht nu door de draad gedragen wordt. 
Als we nu weer de tijd gaan meten, nodig om het stootblok te 
bereiken, dan blijkt dat deze hetzelfde is gebleven. 

Conclusie: Het trager worden van het wagentje wordt niet ver
oorzaakt door het gewicht van de cilinder, want 
dat gewicht werkt nl. niet op het wagentje. 

- 6 -
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De traagheid wordt ook wel de ~a genoemd. 
Als een steen een grotere massa heeft dan een koperen 
cilinder, dan bedoelen we, dat de traagheid van de steen 
groter is dan die van de cilinder. 

We hebben ~ezien, dat de traagheid van het wagentje hetzelfde 
blijft als we de cilinder niet op het wagentje leggen maar 
aan de draad hangen. 
Daarom zullen we in het vervolg, bij de volgende metingen, de 
cilinders niet meer aan de draad hangen. 

P r o e Ï 

Bij deze proef letten we goed op de 
snelheid waarmee het wagentje tegen 
het stootblok botst. 

Eerst kijken we naar de snelheid waar
mee het lege wagentje tegen het blok 
botst (fig. 6a). 

Dan plaatsen we in het wagentje een 
messing cilinder (fig. 6b); het wa
gentje wordt hierdoor trager. 
We zien dan, dat het wagentje met 
een kleinere snelheid tegen het blok 
botst. 

Als we, door nog een cilindertje over 
de katrol te hangen, een grotere kracht 
op het wagentje uitoefenen (fig. 6c), 
dan botst het wagentje weer met een 
grotere snelheid tegen het blok. 
Hieruit volgt, dat als we een grotere 
massa hebben (wagentje +cilinder), 
we ook een grotere kracht op het wa
gentje moeten uitoefenen om hem met 
een grotere snelheid op het stoot-
blok te laten botsen. 

P r o e f 

Onder de katrol plaatsen we een 
tafeltje, zodanig dat, als het wagentje 
helemaal rechts staat, de afstand 
katrol-tafeltje kleiner is dan de 
afstand katrol-wagentje (fig. 6d). 
Als we het wagentje loslaten, dan 
zal na een tijdje het cilindertje op 
het tafeltje vallen, zodat er geen 
kracht meer naar links op het wagentje 
werkt (fig. 6e). 
T6ch blijft het wagentje nog even door
rijden, m.a.w. het wagentje wil graag 
in zijn bewegingstoestand volharden. 
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Welke conclusies kunnen we uit deze proeven trekken wat 
betreft de massa van een lichaam? 
De massa van een lichaam zegt ons iets over de mate waarin 
een lichaam zich verzet als er een kracht op werkt. 
De grootte van de massa zegt ons hoe traag het lichaam is. 
Hoe groter de massa van een lichaam is, deste meer verzet 
het zich tegen een bewegingsverandering. 
Je zou het ook nog anders kunnen formuleren: "Een lichaam 
blijft graag in de toestand waarin het zich bevindt". 
Deze toestand kan óf rust óf beweging zijn. 
Wil het lichaam uit deze toestand gebracht worden, dan moeten 
we er een kracht op uitoefenen. 

P r o e f 

We nemen een messing cilinder en gaan de tijd bepalen, die 
nodig is om het stootblok te bereiken. 
Als we een andere messing cilinder nemen met hetzelfde volume 
als de vorige, dan blijkt dat de tijd hetzelfde is. De beide 
cilinders hebben dus dezelfde traagheid en dus ook dezelf'de 
massa. 
Dit kunnen we ook doen met cilinders van andere stoffen. 
Het zal dan blijken, dat cilinders (of lichamen in het algemeen) 
van ~~n stof, die hetzelfde volume hebben, gelijke massa's 
hebben (fig. 7). 

fig. 7 fig. 8 0 
P r o e f 

We nemen een messing cilinder en gaan de tijd meten, die nodig 
is om het stootblok te bereiken. 
Dat doen we ook voor een aantal aluminium cilinders. 
Als er nu é~n aluminium cilinder bij is, waarbij het wagentje 
in dezelfde tijd (als met de messing cilinder) het stootblok 
bereikt, dan is de massa van deze aluminium cilinder even 
groot als die van de messing cilinder (Waarom?) 
De volumes van deze beide cilinders zijn nu niet gelijk (fig. 8). 

We kunnen bovengenoemde proeven voor allerlei stoffen herhalen; 
bijvoorbeeld voor een bak water, stuk hout, een bal etc. 
Telkens, als bij deze voorbeelden de traagheden gelijk zijn, zeggen 
we dat de massa's gelijk zijn. 
Als dus een bakje met water dezelfde traagheid heeft als een 
stuk hout, dan zeggen we: "De massa van het bakje met water 
is gelijk aan de massa van het stuk hout 11 • , 

Als bovendien de lichamen van dezelfde stof zijn, dan zijn óók 
hun volumes gelijk. 

- 8 -
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P r o e f 

Op tafel staat een bekerglas (fig. 9). 
Op het glas ligt een vel papier en 
daarop een muntstuk. 
Als we met een ruk aan het papier 
trekken, dan zal het muntstuk in fig. 9 
het glas vallen. 
Verklaring: Omdat het muntstuk traag 1 

is, wil het graag in zijn 
toestand, dit is rust, 
blijven. 

Tot nu toe hebben we ons beperkt tot het vergelijken van 
massa's, zonder te zeggen wat de grootte van die massa's is. 
We zouden de grootte van de massa van een lichaam graag in 
een getal willen vastleggen (net zoals bij het meten van 
lengtes). 
Als eenheid van massa is gekozen de kilogram (afgekort: kg). 
Dit is de massa van een platina cilinder, die in Parijs zorg
vuldig bewaard wordt. 
De kilogram kan weer onderverdeeld worden in kleinere massa
eenheden zoals bijvoorbeeld: de gram (g) en de milligram (mg), 

waarbij 1000 g = 1 kg 
en 1000 mg = 1 g 

Nu zijn er van de kilogram exacte copieën gemaakt, zodat we 
niet telkens naar Parijs behoeven te gaan als we zo een 
standaardkilogram nodig hebben. 
Stel we hebben zo een standaardmassa van 1 kg en we gaan 
daarmee de proef met het wagentje doen, dan zal het wagentje 
er een zekere tijd over doen om het stootblok te bereiken. 
Als we de proef nu met een ander lichaam doen ~n we vinden 
dezelfde tijd, dan zijn de massa's gelijk en aangezien de massa 
van h~ standaardkilogram 1 kg is, is de massa van het lichaam 
66k 1 kg. 

In de praktijk is massa-bepaling op bovengenoemde wijze erg 
omslachtig en tijdrovend. 
We doen dit dan ook op een andere manier. 
Stel we hebben een aluminium en een koperen cilinder, waarvan 
de massa's gelijk zijn (bijv. met wagenproef bepaald). 
Als we beide lichamen om de beurt aan een unster hangen, dan 
zien we dat beide lichamen hetzelfde gewicht hebben (fig. 10). 

fig. 10 ----aluminium 
cilinder 

Hierbij moet opgemerkt worden, dat beide cilinders op dezelfde 
plaats en in dezelfde toestand gewogen moeten worden (zie 
paragraaf over gewicht). 

- 9 -
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Omgekeerd kunnen we zeggen, dat als de gewichten gelijk zijn, 
66k de massa's gelijk zijn. 
Van deze eigenschap maken we gebruik om de massa van een 
lichaam te meten. 
In de praktijk gebruiken we hiervoor een balans. 
Een eenvoudige uitvoering van zo een balans staat in fig. 11 

fig. 11 

Op de schaaltjes worden de te vergelijken massa's gelegd. 
Het juk (AB) is draaibaar om (s). 
Als aan (A) én (B) even hard getrokken wordt, dan is de balans 
in evenwicht (balanceren= in evenwicht houden). 
Het juk (AB) staat dan horizontaal. 
Hieruit volgt dan, dat de gewichten van de lichamen op het 
linker én rechter schaaltje gelijk zijn (Waarom?). 
In het voorafgaande hebben we aangetoond, dat als de gewichten 
van twee lichamen gelijk zijn, hun massa's ook gelijk zijn (op 
dezelfde plaats en in gelijke toestand). 
Met de BALANS kunnen we dus MASSA'S meten. 
Het voordeel van een balans is, dat we telkens aan de voor
waarde "gelijke plaats én toestand" voldoen.* 

Laten we nu eens zo een massa-bepaling gaan uitvoeren. 
Stel, dat we een kogel hebben met een onbekende massa en 
dat we deze massa zouden willen meten. 
We gaan dan als volgt te werk. 
We leggen de kogel op een der schaaltjes van de balans. 
Om evenwicht te krijgen, leggen we op het andere schaaltje 
een aantal standaardmassa's. 
De balans kan dan op de volgende drie manieren staan (fig. 12): 

* Bij een balans hoort een doos waarin een aantal lichamen 
(meestal messing cilindertjes en/of aluminium plaatjes) 
zitten, waarvan de massa bekend is. In zo een doos zitten 
bijvoorbeeld de volgende standaardmassa's: 

1 2 2 
10 - 20 - 20 

100 -200 -200 

5 g 
- 50 g 
-500 g 
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fig. 12 

(a) (b) (c) 

1. Bet juk staat horizontaal (fig. 12a) 
Dan is de massa van de kogel gelijk aan de som van de 
standaardmassa's. 

2. Het linker schaaltjé staat omhoog (fig. 12b). 
Dat betekent, dat er links minder massa staat dan rechts. 
We moeten, om evenwicht te krDgen, links wat standaard
massa's erbij plaatsen. 

3. Het linker schaaltje staat omlaag (fig. 12c). 
Nu moeten we links wat standaardmassa's er af doen om 
evenwicht te krijgen. 

In de praktijk zullen we bijna nooit direct evenwicht krijgen, 
maar zal een weging bestaan uit een opeenvolging van situa
ties als onder 2) en onder J). 
Als er evenwicht bereikt is, dan is de massa van de kogel 
gelijk aan de som van de standaardmassa's. 

- 11 -
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3. MASSA contra GEWICHT 

Omdat in de praktijk blijkt, dat massa en gewicht vaak verward 
worden, gaan we er nu wat nader op in. 
De massa van een lichaam is ONAFHANKELIJK van de plaats waar 
en de toestand waarin het lichaam zich bevindt. 
De massa is inherent aan het lichaam, d.w.z. de massa is een 
eigenschap, die nauw verbonden is met dat lichaam. 
De massa van een lichaam geeft aan "hoe traag" het lichaam is. 
Als we massa's vergelijken, dan vergelijken we traagheden (zoals 
bij de proeven met het wagentje op pagina 5, 6 en 7). 
Hoe groter de massa van een lichaam is, deste meer verzet het 
lichaam zich tegen een verandering van zijn bewegingstoestand. 
Deze bewegingsteestand kan rust 6f' beweging zijn. 
De massa van een lichaam blijft overal en onder alle omstandig
heden gelijk. 
Voorbeeld: De massa van een steen blijft gelijk als we de steen 

afkoelen, omhoog gooien, onder water houden, naar 
Venus brengen etc. 

De eenheid van massa is de kilogram (afgekort: kg). 

Het gewicht van een lichaam is de kracht, die dát lichaam 
uitoefent op een ondersteuningsvlak (bijv. unster, onze hand, 
liftbodem etc). 
De eenheid van gewicht is, omdat het een kracht is, de newton 
(afgekort: N). 
Het gewicht van een lichaam is AFHANKELIJK van de plaats 
wáár en de toestand waarin het lichaam zich bevindt.* 
Zo zal bovengenoemde steen op de maan een ander (velen malen 
kleiner) gewicht hebben dan op aarde. 
Alle lichamen, hoe groot of' klein ze ook mogen zijn, hebben 
een massa (bijv. steen, glas water, zon, molecuul, elektron, 
hoeveelheid gas etc). 
Hoe nu de massa van een molecuul of' van een elektron bepaald 
wordt, komt later aan de orde. 
Verder hebben we gezien, dat het gewicht van een lichaam 
onder bepaalde omstandigheden (bijv. in een vrije val) nul kan 
zijn. 

*Het gewicht van een lichaam hoeft niet persé te veranderen 
als we met dat lichaam naar een andere plaats gaan: het 
gewicht kan veranderen. 
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4. ZWAARTEKRACHT 

Als we een unster in onze hand houden en aan de unster een 
lichaam (bijv. een koperen cilinder) hangen, dan wordt de 
veer van de unster uitgerekt. De kracht waarmee dat gebeurt, 
is het gewicht van de cilinder. 
Nu kunnen we ons af'vragen: "Waarom trekt de cilinder aan de 
veer?". 
Het moet een kracht zijn, die de cilinder naar beneden wil 
trekken. 
Verder weten we van deze kracht, dat hij toeneemt als we een 
een koperen cilinder met een grotere massa nemen (Hoe weet 
je dat ?). 
Deze kracht noemen we de zwaartekracht en deze is afkomstig 
van de aantrekkingskracht van de aarde. 
Hoe verder we met onze cilinder van de aarde verwijderd zijn, 
deste kleiner wordt zijn aantrekkingskracht op de cilinder. 
Hierbij moet gewaarschuwd worden voor de misvatting, dat de 
zwaartekracht die op een lichaam werkt, dat zich op grote 
hoogte bevindt, bijna nul is. 
Voorbeeld: Op 1000 km hoogte is de zwaartekracht die op een 

lichaam werkt 75% van die op aarde. 
In het oneindige is deze kracht praktisch nul, zodat we hem 
mogen verwaarlozen. 
Ook andere hemellichamen oefenen een aantrekkingskracht uit 
op onze cilinder, alleen merken we er hier op aarde weinig 
van. 
Als we in de buurt van de maan komen, dan is de aantrekkingskracht 
van de aarde op de cilinder minder geworden, maar is die van 
de maan op de cilinder meer geworden. 

Uit bovenstaande zien we, dat er door de cilinder aan de 
unster getrokken wordt (de kracht waarmee dat gebeurt, noemen 
we zijn ge~icht) áls er een kracht op de cilinder werkt. 
Máár ook in andere gevallen kan er door de cilinder aan de 
unster getrokken worden z6nder dat er een kracht op de cilin
der werkt die hem naar beneden wil trekken. 
Als we bijvoorbeeld de unster versneld omhoog bewegen (zoals 
we gezien hebben bij de lif't), dan wordt het gewicht van de 
cilinder groter zonder dat er een uitwendige kracht is, die 
de cilinder n6g meer naar beneden wil trekken. 

In paragraaf 1 hebben we gezien, dat als een lichaam vrij valt, 
zijn gewicht nul is. 
Bij een vrije val werkt op het lichaam alleen nog maar de zwaar
tekracht. Het woord "vrij" duidt er op, dat er op dat lichaam 
geen andere krachten (bijv. luchtwrijving, kracht van de veer 
van de unster) werken dan de zwaartekracht. 
Gravitatieloos is een lichaam als het zich ver weg in het 
heelal bevindt en het geen invloed van de hemellichamen onder
vindt. Als hierbij bovendien het lichaam zich niet in een 
remmende of op gang komende toestand bevindt, dan is het ook 
gewichtsloos. 
Over gewichtloosheid in de ruimtevaart zal de volgende para
graaf gaan. 
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5. GEWICHTSLOOSHEID in de RUIMTEVAART 

Astronauten in een ruimtevaartcapsule, die om de aarde 
cirkelt of die op weg is naar de maan, zijn gewichtsloos. 
Ook alle voorwerpen in de capsule, alsmede de capsule zelf, 
zijn gewichtsloos. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat, als wij een steen op de tafel 
in de capsule leggen, deze steen geen kracht op de tafel uit
oefent. Hoe kunnen we deze gewichtsloosheid verklaren? 
We zullen twee gevallen beschouwen. 

1. Een ruimtevaartcapsule op weg naar de maan (fig. lJ). 
We zullen eerst gaan kijken wat er gebeurt als we een steen 
omhoog gooien. 
Als we deze steen omhoog willen gooien, dan moeten we er 
een kracht op uitoefenen (door onze armspieren); we voelen 
het gewicht van de steen groter worden (vergelijk met ver
snelde lift). 
Als we de steen loslaten, dan zal hij na een tijdje zijn 
hoogste punt bereikt hebben, waarna hij weer terugvalt op 
de aarde. 
Zodra we de steen losgelaten hebben, is de steen gewichtsloos, 
omdat dan alleen nog maar de zwaartekracht op hem werkt. 
Hoe groter zijn beginsnelheid is bij het loslaten, deste hoger 
zal hij komen. We verkrijgen deze grotere beginsnelheid door 
hem met een nog grotere kracht weg te gooien. 
Analoog is het bij de ruimtevaartcapsule. Door de raketmotoren 
worrit de capsule een steeds grotere snelheid gegeven, totdat 
hij een voldoend grote snelheid bezit om aan de aarde te 
''ontsnappen". 
Gedurende de tijd, dat de raketmotoren werken, neemt het 
gewicht van de astronauten aanzienlijk toe (vergelijk met 
lift). 
Als de raketmotoren niet meer werken, dan werkt op de capsule 
en astronauten alleen nog maar de zwaartekracht: hun gewicht 
is dus nul. 
De zwaartekracht is er de oorzaak 
van, dat de capsule steeds lang
zamer gaat, totdat hij het zoge
naamde "dode" punt bereikt heeft. 
In dit "dode" punt is de aantrekkings
kracht van de maan precies gelijk aan 
die van de aarde. Voorbij dit punt 
is die van de maan groter dan 
die van de aarde. Hierdoor 
wordt de snelheid van de 
capsule weer groter. 
We kunnen nu zeggen, dat 
de capsule zich in een 
vrije val boven de maan 
bevindt. 
Als de capsule op de maan 
wil landen, moet hij afremmen 
d.m.v. de remraketten. 
Hierdoor krijgen de astro-
nauten weer gewicht. 

- 14 -
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2. Een ruimtevaartcapsule, die rondom de aarde cirkelt en 
'"aarvan de raketmotoren uitgeschakeld z)jn (fit;. 11+). 
De hoogte van de baan (gemeten vanaî het aardoppervlak) 
varieert meestal van 200 - JOO km. De snelheid van de 
capsule is ongeveer 8 km/sec. 
In de figuur is de richting van de snelheid tijdens deze 
cirkelbeweging aangegeven. 
We zien, dat deze richting telkens verandert (richting van 
de pijlen). 

Stel dat de snelheid van de 
capsule in (A) nul is. 
Dan zal hij na enige tijd op 
de aarde terugvallen. 

Stel dat de capsule in (A) 
is en een snelheid heeft 
zoals is aangegeven door de 
pijl in de figuur. 
Stel verder dat er géén 
zwaartekracht is. 
De capsule zal dan verder 
gaan volgens de lijn (AB). 
Deze (AB) is de richting, 
die de snelheid van de cap
sule heeft als hij in (A) is. 
Na een tijdje, bijv. 1 seconde, 
zal de capsule dan (A1 

) be
reiken. 
Nogmaals, dit ~gebeuren als 
de zwaartekracht nul was. 

B 
fig. 14 

A 

Máár ER IS zwaartekracht. Gedurende deze 1 seconde valt 
de capsule zóver, dat hij nét weer de cirkelbaan in (A11

) 

bereikt. 
Het is dus net alsof de capsule langs de aarde af blijft 
vallen. 

Wordt de snelheid van de capsule groter gemaakt (door even 
de raketmotoren te laten werken), dan zal hij in deze 
1 seconde de cirelbaan niet bereiken, maar hoger uitkomen. 
De baan van de capsule is dan niet meer cirkelvormig. 
Wordt de snelheid van de capsule nóg groter gemaakt (door 
de raketmotoren iets langer te laten werken), dan zal de 
capsule de aarde "ver la ten", ongeveer volgens de lijn (AB). 
Willen we de capsule in een baan om de aarde brengen, dan 
zullen we hem d.m.v. de raketmotoren de juiste snelheid 
moeten geven, waarna de motoren uitgeschakeld worden. 

Aangezien de capsule zich in een vrije val bevindt (het is 
net alsof hij langs de aarde af valt), is de capsule met 
inhoud (o.a. de astronauten) gewichtsloos. 
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Vragen over massa en gewicht 

1. Wat bedoelen we met de massa van een lichaam? 

2. Op een tafel staat een bord soep (zie figuur). 
Iemand trekt met een ruk het bord naar rechts. 
Beschrijf, wat er met de soep in het bord gebeurt. ::: ))))% 53 x;;: 

3. Tegenwoordig moeten de auto's uitgerust zijn met veilig
heidsgordels. Deze zijn bestemd voor de inzittenden op de 
voorbank. 

4. 

Kun je in het kort uitleggen waarom deze gordels nood
zakelijk zijn? 

Vul in: 1 kg = . . . . . . . . . . . . . mg 
5 g = . . . . . . . . . . . . . mg 

60 g = . . . . . . . . . . . . . kg 

5. Als je van een stapel boeken bijvoorbeeld het middelste 
boek wilt hebben, moet je er met een korte ruk aan trekken. 
Verklaar dit. 
Wat zou er gebeuren als je langzaam aan het boek trekt? 

6. In fig. 6e op bladzijde 7 blijft het wagentje nog even 
doorrijden en stopt dan (nog voor het stootblok). 
Is dit niet in strijd met de theorie: het wagentje wil 
immers toch in zijn bewegingstoestand blijven? 

7. Aan een unster hangt een loden bolletje met een massa 
van 200 g. De unster geeft een gewicht aan van 2 N. 
We willen het bolletje vervangen door een stuk kurk met 
een even grote massa als die van het bolletje. 
a. Op welke manier kun je meten, dat de massa van het 

stuk kurk gelijk is aan die van het bolletje? 
b. Is het gewicht van het stuk kurk nu groter, gelijk of 

kleiner dan 2 N? 

8. Erger.s ver weg in het heelal is de aantrekkingskracht van 
de hemellichamen (aarde, maan, zon etc) te verwaarlozen. 
We kunnen deze dan gelijk stellen aan nul. We zeggen dan, 
dat het lichaam gravitatieloos is. 
a. Is daar de massa van een loden bal gelijk aan nul? 
b. Wat kun je zeggen over het gewicht van deze bal op 

die plaats? 

9. Zou je kunnen zeggen wanneer massa-bepaling met de 
gelijkarmige balans onmogelijk is? 
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10. Als een ruimtevaartcapsule op weg is naar de maan, wordt 
zijn snelheid steeds kleiner omdat hij langzaam afgeremd 
wordt (Waardoor?). De bemanning van de capsule is gewichts
loos. 
Is dit niet in strijd met hetgeen staat in paragraaf 1: 
immers daar hebben we gezien dat, als wij ons in een rem
mende lift bevonden, we nog wel degelijk gewicht hadden? 

11. We hebben een unster en een doos met standaardmassa's. 
We hangen telkens zo een standaardmassa aan de unster 
en zetten een merkstreep op de plaats tot waar de unster 
uitgerekt wordt (zie figuur). Bij die merkstreep noteren 
we de massa van die standaardmassa. 
Dit doen we voor een aantal van die standaardmassa's ~n 
met kombinaties daarvan. 
We beweren dan, dat we met deze unster de massa van een 
lichaam kunnen bepalen, omdat we hem in kilogrammen geijkt 
hebben. 
Dan hangen we aan deze unster een steen en lezen af: 1,12 kg. 
Vervolgens reizen we met dezelfde steen en dezelfde unster 
naar de noordpool en lezen op de unster af: 1,15 kg. 

a. Is de massa van de steen nu toch 
groter geworden 6f is deze methode 
van massa-bepaling niet juist? 

b. Wanneer is deze methode wel 
juist? 

12. We hebben 5 verschillende koperen cilinders. 

-----· merkstreep 

+- standaardmassa 

Van deze cilinders gaan we het volume ~n de massa meten. 
Het resultaat staat in onderstaande tabel. 

volume massa 

cilinder 1 2,5 cm3 22,25 g 
11 2 1,3 cm3 11,57 g 
11 3 5,0 cm3 44,50 g 
11 4 1,0 cm3 8,90 g 
11 5 0,5 cm3 4,45 g 

a. Is er een verband tussen het volume en de massa 
bij koper? 

b. Wat betekent nu dit gevonden verband? 
c. Wat is de massa van 3,5 cm3 koper? 

- 17 -
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5. DE LESSEN in de EXPERIMENTELE KLASSEN 

Ofschoon het niet in mijn bedoeling ligt om een volledig 
verslag te geven van de lessen in de experimentele klassen, 
lijkt het me zinvol om een indruk te geven van de opgedane 
ervaringen in deze klassen. 
Zo blijkt bijvoorbeeld dat, wat het gewichtsbegrip betreft, de 
meest vreemde voorstelli11gcn bij de leerlingen leven. 
Zo zou een lichaam gewichtsloos zijn (de le(~rlingen nocmen 
dat zweven) als we de lucht uit het klaslokaal zouden weg
pompen of als het zich buiten de dampkring bevond. Verder, 
zo zeggen ze, ben je in water "lichter".* 
Het zou interessant zijn om eens na te gaan hoe men aan zulk 
een verkeerde opvattingen komt; zijn ze reeds gedurende het 
basisonderwijs er in geslopen of elders (bijv. thuis, op de tv)? 
Deze misvattingen blijken zeer hardnekkig te zijn,evenals 
trouwens vele andere verkeerde voorstellingen van begrippen 
in het gedachtenleven van de leerling, zoals bijv. traag
heidskrachten, kookproces, arbeid etc. 
Het zou aanbevelenswaardig zijn om te onderzoeken: i) welke 
natuurkundige begrippen steeds moeilijkheden opleveren bij 
het voorstellingsvermogen van de leerling (en leraar) ii) zich 
af te vragen waarom, wanneer en waardoor een verkeerde voor
stelling van begrippen zich bij de leerling voordoet iii) hoe 
deze begrippen dan goed of beter ingevoerd kunnen worden. 
Een onvolledige voorstelling van begrippen in de natuurkunde 
is te tolereren en lijkt me didaktisch verantwoord, immers 
deze kan dan later aangevuld worden, maar foute begrippen 
niet. Met foute begrippen bedoel ik begrippen,die dusdanig 
zijn ingevoerd, dat ze fysisch gezien onzin zijn en eventueel 
kunnen leiden tot hardnekkige misvattingen. 
Zo wordt de Je wet van Newton in de leerboeken nogal eens 
slordig ingevoerd. Dit heeft dan tot gevolg dat de centri
fugale kracht gezien wordt als een reactiekracht van de 
centripetale kracht. Voorkomen is hier beter dan genezen. 
Dit geldt m.n. ook voor het gewichtsbegrip. Een juiste in
voering hiervan in de onderbouw opent de grenzen om later, 
bij de dynamica, dit begrip te verruimen door allerlei niet
inertiaalstelsels te beschouwen. Maar als de leerlingen ge
leerd wordt, dat het gewicht in water minder wordt, dan moet 
men niet verbaasd zijn als ze zeggen, dat je gewichtsloos 
bent als we de lucht uit het klaslokaal zouden wegpompen. 

In de eerste les deden de leerlingen een prakticurn over het 
meten van het gewicht van een lichaam. De opzet hiervan was 
om in stappen tot een definitie van het gewicht van een 
lichaam te komen (zie prakticumhandleiding). 

*De gebruikte terminQlogie in dit verslag is op sommige 
plaatsen niet altijd geheel juist. Dit is met opzet ge
daan om een aantal specifieke antwoorden van de leer
lingen te citeren. 
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Opgemerkt moet worden, dat het krachtsbegrip niet expli
ciet is ingevoerd, maar voorgesteld werd als iets dat bijv. 
PC'n v0er kan uitrekkcni;t' i"ysiscil is dit niet juist, omdat 
c'r bij ui t.r·ekking ste<'ds sprake ls van twee gelijke tegcn
gesLf'lde krachten [7], maar evenals Jung [19) ben ik van 
mening dat dergelijke invoering van het krachtsbegrip di
daktisch verantwoord is, temeer, omdat dit aansluit bij de 
dagelijkse ervaring van het krachtsbegrip. Later, bij de dy
namica, kan dan een uitbreiding van dit begrip plaatsvinden. 
Er werd in groepen van twee of drie leerlingen gewerkt. 
Opmerkelijk was, dat veel leerlingen niet wisten wat nu ei
genlijk het volume was; sommigen gingen het zelfs verwarren 
met het gewicht. 
De klassen die wel eens eerder prakticurn gedaan hadden, werk
ten zelfstandiger dan de anderen, bouwden zelf de opstelling 
en bovendien was hun werktempo ook hoger • 
De waarnemingenbladen werden door mij gecorrigeerd en de vol
gende les terug gegeven en besproken. Dit bespreken beperkte 
zich tot het nader ingaan op veel gemaakte fouten tijdens 
het prakticum. 
Het overgrote deel van de leerlingen, die wel eens eerder 
prakticurn gedaan hadden, rondden het aantal cijfers goed af. 
Interessant zijn de antwoorden op de opdrachten 9a en lJf (zie 
prakticumhandleiding). Bij de eerste werd als antwoord vaak 
gegeven dat "messing zwaarder is dan aluminium", of dat "de 
s.m. of de s.g. van messing groter is". Het eerste antwoord 
spreekt voor zich zelf: kennelijk zien ze geen verband tussen 
de hoeveelheid van een stof (volume) en het gewicht. Het tweede 
antwoord geeft aan, ofschoon s.m en s.g nog niet behandeld 
zijn, dat deze begrippen toch al ergens bij de leerlingen bekend 
zijn en door elkaar gegooid worden. 
Bij opdracht lJf gaven veel leerlingen als antwoord, dat het 
gewicht van de cilinder minder wordt, ofschoon er verwezen 
werd naar het antwoord op opdracht lûc,d. Bij deze laatste 
opdrachten had men wel door, dat het gewicht van de cilinder 
gelijk bleef, immers ''de hand van Jos oefende een kracht uit 
op de cilinder" (citaat). Kennelijk werkt, bij de beantwoording 
van opdracht lJf, de ervaringswereld van de leerlingen door. 
in water ondervind je een opwaartse kracht, die zij toeschr~ven 
aan een gewichtsvermindering. Kritici zullen misschien zeggen, 
dat dit probleem opgelost zal zijn als de wet van Archimedes 
behandeld is. Ervaringen in derde klassen, bij dezelfde opdracht, 
laten zien, dat dezelfde fout gemaakt wordt (evenals bij de 
beantwoording van 9a). 
Aan het eind van de eerste les demonstreerde ik, dat een vrij 
vallend lichaam gewichtsloos is door een unster, met daar aan 
een messing cilinder, te laten vallen. 

--& ~ 

*Stel, dat ik m.b.v. F' =ma mijn veer zou gaan ijken in 
newtons, dan zou ik.vinden dat, bij een zekere uitrekking 
van de veer, een zekere waarde vopr F behoort. Als ik 
nu de veer tot precies dezelfde lengte zou uitrekken, dan 
behoort hier eigenlijk een andere waarde van F te staan; bij 
de ijking is er een (hoewel kleine) kracht nodig om de veer 
(die ook een massa heeft) te versnellen: ik lees dus in 
het statische geval een (iets) te kleine waarde voor F af. 
Hiervoor kan natuurlijk gecorrigeerd worden. Voor de prak
tijk en zeker in de onderbouw is deze discussie niet belang
rijk. 
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De vraagstelling hierbij was: "lvaaraan kun je zien, dat de 
cilinder tijdens de val geen gewicht meer heeft? 11 Door uit 
te gaan van onze definitie van het gewicht, kan dan bere
deneerd worden, dat, omdat de uitrekking van de unster 
(bijna) nul geworden is, de cilinder (bijna) geen gewicht 
meer heeft~ Hiermee eindigde dan de eerste les. 
Het huiswerk voor de volgende keer bestond uit het bestu
deren van de paragraaf over gewicht in de leerlingentekst 
en het rnaken van enkele opgaven. Verondersteld werd, dat 
degenen die het prakticurn gedaan hadden, geen moeite zou
den hebben om de stof zelfstandig te bestuderen ; de leer-
1 ingentekst diende eigenlijk hier als een verdieping van het 
tijdens het prakticurn geleerde. 

In het begin van de tweede les werd d.m.v. een kort onderwijsleer
gesprek de stof over gewicht overhoord en ging ik nader 
in op de, tijdens het prakticum, veelgemaakte fouten. Ook 
werden er nog enkele opgaven gemaakt. 
De rest van de les besteedde ik aan de introductie van het 
massa-begrip aan de hand van o.a. de proef met het wagentje 
(zie blz. 5 e.v. van de leerlingentekst). 
Eerst lieten we het lege wagentje rijden. Daarna legden we 
een en nog meer messing cilinders op het wagentje: telkens 
werd de gemeten tijd groter, m.a.w. het wagentje ging lang
zamer lopen~*De leerlingen maten, m.b.v. enkele in de klas 
uitgedeelde stopwatches, de tijd die het wagentje er over 
deed om het stootblok te bereiken. Dit had het voordeel, 
dat de leerlingen zelf bij het experiment betrokken raakten. 
Ik beweerde dan, dat het wagentje langzamer ging lopen, 
doordat elke cilinder een zekere traagheid bezit. Door er 
telkens een cilinder bij te plaatsen, wordt de traagheid van 
het wagentje+lading groter, zodat het langzamer gaat lopen. 
Een analoge redenering, maar dan bij de zgn. traagheicts schom
mel, vindt men in een collegedictaat van Steller [20). 
Zoals verwacht werd, aanvaardden de meeste leerlingen deze 
redenering niet en redeneerden:"Door er telkens een cilinder 
bij te plaatsen, wordt het wagentje gewoon zwaarder, zal 
daarom harder op de rails gaan drukken en dus langzamer gaan 
lopen". 
Kwam deze suggestie niet uit de klas, dan bracht ik hem zelf 
voorzichtig ter discussie. 
Om te toetsen of het gewicht van de cilinders inderdaad iets 
met het trager worden van het wagentje te maken had, werd de 
wagenproef uitgevoerd met de, voor dit doel speciaal gepre
pareerde, aluminium cilinder aan de draad••~ zie hiervoor de 
leerlingentekst op blz. 6). 

»In feite is een lichaam, dat aan een veer hangt, tijdens 
de vrije val niet gewichtsloos, maar heeft een (klein) telkens 
veranderend gewicht, omdat het lichaam een trilling om 
de evenwichtsteestand uitvoert. 

«~Ik heb zoveel mogelijk het gebruik van snelheid, versnel
ling proberen te vermijden. 

« olf -IC Het effekt van de wrijving, die de cilinder van de draad 
ondervindt, valt binnen de afleesonnauwkeurigheid van de 
stopwatches. 



- 61 -

Met de klas werd er nu beredeneerd wie "last" had van 
het gewicht van de cilinder: de draad of het wagPntje? 
De conclusie die uit deze proef getrokken kon worden, 
nl. dat het trager worden van het wagentje niets met het 
{~ewicht van de cilinders te makE:'n hec~ft, was voor sommi
gen e<>n verrassing, voor a..nderen \veer onge looïwaardig. 
"Ja, maar", zo redenePrden de laatsten, "het wagentje 
moet het gewicht toch meenemen en dat blijft hetzelfde". 
Dergelijke uitspraak wijst er op, dat men het gewicht niet 
ziet als een kracht, maar als iets 11 stoffelijks" ." 
In de daarop volgende discussie probeerde ik de leerling
en duidelijk te maken (niet altijd met succes), dat het wa
gentje de cilinder(s) moet meenemen, die een zekere traag
heid, ook wel massa genoemd, bezit(ten), zodat het wagentje 
zich meer tegen een bewegingsverandering ging verzetten en 
dat het gewicht iets anders is nl. een kracht. 
Dan beschikte ik nog over een messing cilinder die, zoals 
ik met het wagentje demonstreerde, dezelfde massa had als 
bovengenoemde aluminium cilinder. 
Door beide cilinders om de beurt aan een unster te hangen, 
liet ik zie~, dat, als 2 lichamen dezelfde massa hebben, 
ze ook een gelijk gewicht hebben. Conclusie: "En van deze 
eigenschap maken we nu gebruik om in de praktijk massa's 
tevergelijken". 
Dan werd het principe van de (gelijkarmige) balans uitge
legd en verteld, waarom we deze kunnen gebruiken om de 
massa van een lichaam te bepalen. 
Ilij de introductie van het standaardkilogram begon ik als 
volgt: "Als je zegt, dat de lengte van deze auto evr>n 
groot is als de lengte van die garage, \v'oet je dan hoe langJ.e. auto 
is? Eerst moet je weten hoe lang de garage is. Om dit aan 
te geven is, als eenheid van lengte, de meter ingevoerd. 
Hetzelfde is gedaan met de eenheid van massa. Men heeft 
arbitrair een stuk platina gekozen en gezegd: de massa hiervan 
noemen we de kilogram". 
Hierna werd nog wat verteld over de massadoos (i.p.v. ge
wichtendoos) en hoe je hiermee in de praktijk de massa van 
een lichaam kunt bepalen op een balans. 
Hiermee eindigde dan meestal de les. 

De derde les besteedde ik aan het naast elkaar zetten van 
het massa- en gewichtsbegrip en aan het maken van een on
derscheid~tussen deze begrippen. Aan het eind van deze les 
kwamen dan nog de begrippen zwaartekracht en gewichtsloos-
heid aan de orde. · 
Eerst werd d.m.v. een onderwijsleergesprek de stof overhoord en 
verdiept. Er werden vragen gesteld zoals bijv.: "Ik heb 2 
cilinders met dezelfde ma$sa. Wat weet je van hun gewichten? 
Een van deze cilinders breng ik naar de maan. Wat gebeurt 

•In het spraakgebruik, maar ook in natuurkundeleerboeken 
wordt er gesproken over gewichten (en ook massa's) die 
ergens aanhangen. We zeggen toch ook niet 280 K hangt 
aan een touw, maar: een lichaam met een temperatuur van 
280 K hangt aan een touw. Grootheden hangen nergens aan. 

*"Met opzet wordt hier het woord onderscheid gebruikt i.p.v. 
het woord verschil, omdat dit laatste eventuele overeen
komst(en) niet uitsluit. Soms kreeg ik wel eens het gevoel, 
dat de leerlingen massa als een aparte vorm van gewicht 
zagen. 
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0r ml~t hPt gPwicht van deze cilinder? I<=n wat met de massa? 
Is dit ni.et in strijd nH't l!etgc~en \ve dP vorige k<'('r {r,l~le<'rd 

hebben nl. dat 2 lichanH~n met dL' I'.<' lfd<' massa ook hl' t 7.<'] fde 
ge\\'icht IH'boen? Waarom kun je ecu kind<'rwagen g0makk<~lijk<'r 
tegenhouden dan een auto ofschoon ze dezelfde snelheid l!eb
ben? Twee lichamen met gelijke massa's !lebben ook hetzPlfde 
gewicht (op dezelfde plaats en onder dezelfde bewegingsom
standigheden). Is nu massa gelijk aan gewicht? 
Aan deze discussie werd heel wat tijd besteed. M.b.v. het 
begrip traagheid van de massa kon aangetoond worden, dat 
het ~ewicht van een persoon, die zich in een omhoog ver
snelde lift bevindt, groter wordt. 
Daarna dPmonstreerde ik nog een aantal klassieke traagheids
proeven bijv. van een stapel boeken het onderste boek weg
trekken, muntstuk dat in een maatglas valt etc. 
Veel belangstelling trok de proef met de rubberen bal, die 
ook door Steller tijdens zijn college 
gedemonstreerd werd. 
In een grote rubberen bal steekt een 
lange en een korte dunne stang (fig.a 
en b). De massa van de bal is vele 
malen groter dan die van de lange stang. 
Door enkele leerlingen werd er nu ge
probeerd, door beurtelings de lange en 
korte stang op een plankje te plaatsen, 
de stang (met bal) in een vertikale 

(b} 

I' I I 

stand te houden. In het geval, dat de lange stang op het plankje 
rustte ging dat gemakkelijk (fig.a), in het andere geval minder 
gemakkelijk of moeilijk (fig.b). In elke klas waren toch wel 
enkele leerlingen die de clou door hadden. In het laatste ge
val moet je, wil je de stang vertikaal houden, in een korte 
tijd de bal (grote massa) heen en weer bewegen, terwijl je in 
het eerste geval de stang (kleinere massa) in korte tijd heen 
en weer moet bewegen. Het spreekt vanzelf dat dit laatste ge
makkelijker gaat. Hierna werden er nog enkele opgaven gemaakt. 
Met de vraag "waarom heeft een lichaam gewicht?", werd het 
zwaartekrachtsbegrip ingeleid. Deze werd voorgesteld als een 
soort onzichtbare hand, die aan het lichaam trekt, dat, op 
zijn beurt weer aa~ de unster trekt. In het geval van evenwicht 
geldt dan, dat de grootte van het gewicht gelijk is aan de 
grootte van de zwaartekracht. Daarnaast werd er nog op ge
wezen, dat de grootte van het gewicht 66k afhangt van de be
wegingstoestand waarin het lichaam zich bevindt. 
Discussievragen: "Is de zwaartekracht nu hetzel±'de als het 
gewicht? Wat gebeurt er met de grootte van de zwaartekracht 
als het lichaam valt? Hoe kun je weten dat, tijdens de val de 
zwaartekracht niet gelijk is aan nul?". 
In de resterende tijd van de les, meestal niet meer jan 10 
minuten, ging ik nader in op de toestand van gewichtsloos
heid zoals die door de bemanning van een ruimtecapsule er
varen wordt die in een baan om de aarde is gebracht. 
Dit onderwerp had de belangstelling van de leerlingen en werkte 
in op hun fantasie. Waarschijnlijk zijn ze geïnspireerd door tv
beelden over de ruimtevaart; trouwens wie zou niet eens een 
keer door de kamer willen zweven? 
In de leerlingentekst op blz. 15 is een manier aangegeven om 
aan te tonen, dat de ruimtecapsule in een cirkelbaan om 
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de aarde blijft. Ervaringen in enkele klassen lieten zien, 
dat deze manier bij de leerlingen onvoldoende ingang vond. 
Misschien lukt het wel in een vierde klas. 
Ik heb het toen op een andere manier geprobeerd, die m.i. 
eenvoudi(;er js en bovendien mPer resultaten opleverde. 
Deze gaat als volgt: 
De aarde wordt even voorgestPld als een vlak. 
Vanuit A laat ik een steen naar beneden vallen (fig. 1). 
Deze komt terecht in ~ • Tijdens de val is de steen gewichts
loos (dit hebben ze in de eerste les geleerd). 
Had ik mijn steen vanuit A in horizontale richting weggegooid, 
dan was hij niet in ~ , maar in B, terecht gekomen. De steen 
beschrijft dan de kromme baan A~. Ook tijdens deze valbeweging 
is de steen gewichtsloos (dit wordt door de leerlingen wel 
geaccepteerd als de leraar er even nader op in gaat). 
Gooien we de steen met een nóg grotere horizontale beginsnel
heid weg, dan komt deze in B1 terecht. Een analoge redenering 
geldt voor B1 en B" • 
Maar (met de nadruk op maar), de aarde is niet plat, doch 
gekromd en heeft bij benadering een bolvorm. De steen zal dus 
niet in B1 , maar in B: terecht komen. De steen, die anders in 
~terecht zou komen, komt nu in B~. Anders is het met de 
steen, die eerst in B3 terecht kwam. Uit de figuur zien we, 
dat hij de aarde nooit zal bereiken: hij valt a.h.w. langs de 
aarde af. 
Met de klas kan nu gediscussieerd worden over zaken als: "Wat 
gebeurt er met de steen, die eerst in B~ terecht kwam? Waarom 
kunnen we dergelijke (gedachten)proef alleen op grote hoogte 
boven het aardoppervlak uitvoeren? Wat zal er met de steen 
gebeuren als ik de beginsnelheid nog groter maak?" 

A 

fig. 1 

Hiermee eindigde dan de derde les. 

. . . . . . . 

B~t aarde als vlak .. 
···... voorgesteld 

······-. 

werkelijke vorm 
van de aarde 
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6. HET PROEFWERK 

,.1. OPZET EN CORRECTIE VAN HET PROEFWERK 

Zoals ook al in de inleiding gezegd is, was het proefwerk 
bedoeld om te onderzoeken, of er tussen de klassen/scholen, 
die een verschillend leerboek gebruikten, significante ver
schillen waren wat betreft de itemscores. Tevens was het 
proefwerk bedoeld om een indruk te krijgen van de resultaten 
van de klassen die de leerlingentekst gebruikt hadden (de 
experimentele klassen) en die te vergelijken met de resultaten 
van de niet-experimentele klassen. 
Het proefwerk is gemaakt door 465 leerlingen, verdeeld over 
5 scholen met in totaal 19 klassen. 
In 8 van die klassen (verdeeld over 4 scholen) is de stof 
over massa en gewicht door mij, aan de hand van de leerlingen
tekst, behandeld. Bovendien hebben de leerlingen uit deze 
klassen een kort prakticurn over gewicht gedaan. 
Wat de andere 11 klassen betreft, is aan de leraren gevraagd, 
om de stof over massa en gewicht aan de hand van het door 
hen gebruikte leerboek te behandelen. Op school 1 en 3 werd 
het leerboek van Raat~~, op school 2 en 5 dat van Schweers 
en Vianen~~ en op school 4 dat van van den Dool~~ gebruikt. 
Een overzicht hiervan staat in tabel 1 

School 1 2 3 4 5 

Leerboek Raat Schweers Raat v.d.Dool Schweers 

Exp. kl. 2 3 1 2 - 8 

Niet- 2 2 1 5 1 11 
kl. exp. 

4 5 2 7 1 19 

tabel 1: overzicht van de deelnemende scholen 
aan het onderzoek. 

De items van het proefwerk zijn, met uitzondering van één 
item, open vragen, omdat we toch wel nieuwsgierig waren 
naar de antwoorden die de leerlingen op de items zouden 
geven. 
Sommige items zijn, wat hun formulering betreft, wat lang. 
Dit is met opzet gedaan, om de leerlingen duidelijk in te 
laten leven in de fysische situatie. 
Het is niet de bedoeling om alle antwoorden hier weer te 
geven, gezien het grote aantal. Bovendien zou dit voor de 
lezer te vermoeiend zijn. Daarom is voor een aantal items 
een variant op dit proefwerk gemaakt in de multiple choice
vorm, waarbij als alternatieven voor een multiple choice-item, 
een keuze is gemaakt uit de antwoorden die door de leerlingen 
op dat item gegeven werden. Misschien kunnen deze items later 
gebr11ikt worden bij een eventueel volgend onderzoek naar het 
massa- en gewichtsbegrip in de onderbouw. Deze multiple choicc
toets staat in paragraaf 6.4 van dit hoofdstuk, het proefwerk 
zelf staat op de volgende bladzijden. 
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Vermeld op elk proefwerkvel je naam, 
klas en school. 

LEES eerst goed de vragen, alvorens je 
het antwoord geeft. 

Motiveer telkens duidelijk je antwoord; 
maak eventueel een schets. 

- Houd je antwoord zo kort mogelijk. 

1. Geef een defLnitie van het gewicht van een lichaam. 

2. Wat is de eenheid van gewicht? 

J. Wat versta je onder de massa van een lichaam? 

4. Het welk toestel/instrument meet je: 

a. Het gewicht van een lichaam? 
b. De massa van een lichaam? 

5~ Een vrachtauto is geladen met stenen. 
De chauffeur rijdt met konstante snel
heid. 
Plotseling moet hij hard op de rem 
trappen, omdat een voetganger dwars 
de weg oversteekt. 
Beschrijf, wat er met de stenen zal gebeuren. 

6. We trekken hier op aarde met een bepaalde kracht aan een 
unster (ook wel veerbalans genoemd) en lezen af: 12 N. 
Dan reizen we met deze unster naar de maan en trekken 
even hard (met dezelfde kracht) aan de unster als op aarde. 
Zullen we nu meer, evenveel of minder dan 12 N aflezen en 
waarom? 

7. Op een tafel ligt een rechthoekig stuk hout (fig. a). 

Beredeneer wat er met de grootte van het gewicht van dat 
stuk hout gebeurt als we het rechtop zetten (fig. b); wordt 
het groter, kleiner of blijft het gelijk? 

8. Op de bodem van een lift ligt een steen. De lift staat stil. 
Plotseling zet de lift zich in een opwaartse richting in 
beweging. 
Wat kun je op dat moment zeggen van: 

a. Het gewicht van de steen (wordt het groter, kleiner of 
blijft het gelijk) ? 

u. Het gewicht van de lift? 
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9. Een aluminium en een loden cilinder hebben dezelfde massa, 
namelijk 250 gram. 
We leggen de aluminium cilinder op bet linker en de loden 
cilinder op het rechter schaaltje van een gelijkarmige balans. 
Is de balans in evenwicht (juk horizontaal) als: 

a. De balans in Eindhoven staat? 
b. De balans op de Noordpool staat? 
c. De balans op de maanbodem staat? 

10. We beschikken over een unster, een rubberen bal en een 
koperen cilinder. 

11. 

We hangen de bal en de cilinder om de beurt aan de unster 
en lezen in beide gevallen af: 3,98 N. 
Dan leggen we de bal op het linker en de cilinder op het 
rechter schaaltje van een gelijkarmige balans. 
Is de balans in evenwicht (juk horizontaal) als: 

a. De balans op de 
die zich JOOOO 

b. De balans op de 

Op een wagentje is 
in het horizontale 

~m, (a.) (.b) 

I 

bodem van de mand van een ballon staat, 
meter boven het aardoppervlak bevindt? 
maanbodem staat? 

een stang gemonteerd, zodanig, dat deze 
vlak om (s) kan draaien (fig. a,b,c). 

W41e.,iJO.. 
HlllA-1 siil. (C) 

w41'"'-lj.e.. b~"'~•;i 
me~ tco~-os-l•>tfe fl.t.lJ.c.il( 
I'IAAI" re.r:4ts. 

Aandeuiteinden van de stang bevestigen we twee ijzeren kogels 
met ongelijke massa 1 s m1 en m, , waarbij m1 groter is dan mt . { m, "7 m1 ) 

Het wagentje staat stil en de stand van de stang is weer
gegeven in figuur b. 
Beschrijf telkens wat er met de stand van de stang gebeurt 
als we: 

a. Hier op aarde een duw naar rechts tegen het wagentje 
geven. 

b. In een toestand van gewichtsloosheid een duw naar rechts 
tegen het wagentje geven (bij gewichtsloosheid is het 
gewicht van het wagentje, stang en kogels gelijk aan nul). 

Gegeven is nu, dat het wagentje met konstante snelheid 
naar rechts beweegt en dat de stand van de stang is zoals 
in figuur c is weergegeven. 
Beschrijf telkens wat er met de stand van de stang gebeurt 
als we: 

c. Hier op aarde het wagentje tegenhouden (afremmen). 
ct. In een toestand van gewichtsloosheid het wagentje tegen

houden. 
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12. Op een balans staan 2 ijzeren cilinders. 
De balans is in evenwicht (juk horizontaal). 
We gaan de cilinder op het linker schaaltje 
verhitten. Hierdoor wordt het volume van 
deze cilinder groter. 

a. Wat kun je zeggen van het gewicht van deze cilinder; 
wordt het groter, kleiner of blijft het gelijk? 

b. Wat kun je zeggen van de massa van deze cilinder; wordt 
deze groter, kleiner of blijft hij gelijk? 

c. Zal de balans nog in evenwicht blijven? 

13. Op het ijs staat een houten kist. 

Jan en Piet duwen beurtelings met een even grote kracht 
tegen de kist. 
Piet beweert, dat de kist gemakkelijker in beweging te zetten 
is door een aantal balonnen aan de kist te bevestigen, die 
de kist omhoog willen trekken (kist blijft op het ijs staan!). 
Jan beweert, dat het geen verschil maakt. 
Wie van beiden heeft gelijk en waarom? 
(NB: eventuele wrijving wordt verwaarloosd) 

14. Een ruimtevaartcapsule staat op aarde. 
Aan het 11 plafond" van deze capsule hangen we een eJt.stiek. 
Aan het elastiek bevestigen we een messing cilindertje: het 
elastiek zal uitgerekt worden. 
Wat kun je over de uitrekking van het elastiek zeggen als: 

a. We met de capsule op de maanbodem staan? 
b. De capsule boven het maanoppervlak vrij naar beneden valt? 
c. De capsule zich ergens in het heelal bevindt waar de aan

trekkingskracht van de hemellichamen te verwaarlozen is? 
(de capsule heeft een konstante snelheid) 

d. De capsule op de zeebodem staat? (de capsule is waterdicht). 
e. De capsule zich in een cirkelbaan om de maan bevindt (de 

raketmotoren zijn uitgeschakeld)? 

15. Een steen valt vanaf 10 m hoogte naar beneden. 
Welke van onderstaande uitspraken is juist? 

a. Tijdens de val is het gewicht van de steen nul, omdat 
dan de zwaartekracht nul is. 

b. Tijdens de val is het gewicht van de steen nul. 
c. Het gewicht van de steen wordt tijdens de val steeds 

groter, omdat de steen steeds sneller valt. 
d. Zowel het gewicht als de massa is tijdens de val gelijk 

aan nul. 
e. Geen van bovenstaande uitspraken is juist. 

I I 
(slechts EEN uitspraak is juist) 
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We hebben geprobeerd de vraagstukken van het proefwerk 
zodanig te construeren, dat: 

- Ze zo kort mogelijk zijn en telkens op één punt (crite
rium) toetsen; een dergelijk vraagstuk noemen we een 
item. 
De opzet van het pronfwerk was niet om te onderzoeken 
of' boek A beter of slechter is dan boek lJ wat het massa
en gewichtsbegrip betreft, maar om te kijken of de scholen 
die boek A gebruikten, voor een bepaald criter~um hoger 
of lager scoorden op de items (die dit criterium toetsen) 
dan de scholen die boek B gebruikten. 

- Er items zijn die op kennis en die op inzicht toetsen. 
- De intelligentie van de leerling geen effekt op de 

score zal hebben. 
Om de faktor intelligentie te elimineren, heb ik gepro
beerd de items zodanig te construeren, dat een leerling, 
die de stof op het punt waarop dat item toetst niet kent 
of niet geleerd heeft, dit item niet of anders fout maakt. 
In hoeverre dit gelukt is, laat ik aan de critici over. 

Aan de leraren die aan het onderzoek deelnamen is gevraagd 
om kritiek te leveren op het proefwerk. De meeste leraren 
waren van mening, dat dit proefwerk toetste op het massa
en gewichtsbegrip. Opgemerkt moet worden, dat in de litera
tuur bijna geen vragen of opgaven te vinden zijn die toetsen 
op het onderscheid tussen massa en gewicht. 
Aan de leraren, die suggereerden dat de resultaten van het 
proefwerk wel eens anders zouden kunnen uitvallen als ze 
zelf de items zouden construeren, heb ik voorgesteld om, bij 
wijze van proef op hun school, een alternatief proefwerk samen 
te stellen. Waarschijnlijk heeft tijdgebrek hen dat verhinderd. 
Het zou zinvol zijn om, in de toekomst, een verzoek naar di
verse leraren te sturen om eens een aantal items (open of 
multiple choice) te construeren, die volgens hen het massa
en gewichtsbegrip toetsen; dit voor een eventuele voortzet
ting van het onderzoek. 
Slechts één leraar had op enkele items kritiek: item 9a,b,c 
zou teveel op een multiple choice-vraag lijken en item lla,b,c,d 
zou te moeilijk en te onduidelijk zijn. 
Inderdaad blijkt uit de antwoorden van sommige klassen, dat 
ze item 9a,b,c als multiple choice-vraag interpreteerden. 
Waarschijnlijk hebben deze klassen al eens eerder multiple 
choice-toetsen gehad. Aangezien op item 9a,b,c in zijn geheeel 
hoog gescoord is, is het bij de analyse van het proefwerk 
weggelaten, omdat het toch niets meer meet. Bovendien ver
troebelt dit item de resultaten als we gaan kijken naar de 
score van een groep items waarin bovengenoemd item zit. 
Uit de scores op item lla,b,c,d blijkt dat dit item niet ge
makkelijk is, maar dat het geen reden is om het bij de analyse 
weg te laten, temeer, omdat uit de antwoorden blijkt, dat de 
meeste leerlingen de vraagstelling wèl begrepen hadden. 
Verder is bij de analyse item 14a weggelaten, omdat bijna ieder
een dit item goed had. 
Achteraf ben ik minder gelukkig met item 14d. Veel leerlingen 
gaven hier als antwoord: "uitrekking groter, omdat je dan 
dichter bij het middelpunt van de aarde zit en de zwaartekracht 
dan groter is". Dit antwoord heb ik goed gerekend, maar ant
woorden als "uitrekking groter" of "uitrekking kleiner", dus 
zonder motivering heb ik fout gerekend. 
De opzet van item 14d was, te toetsen of men in de gaten had 



dat de opwaartse kracht vaL het water op de capsule geen 
invloed heeft op het gewicht \"an het cilindertje. Beter was 
geweest om bij dit item "de cap~ule vol met water te laten 
lopen". 

Wat de correcties van de proefwerken betreft het volgende. 
Alle proefwerken zijn door mij nagekeken en gecorrigeerd d.w.z. 
de criteria wanneer ik een item goed of fout telde, zijn bij 
alle klassen hetzelfde gehouden. 
De vnrdeling van de scores op een item is dichotoom, d.w.z. 
een item werd bf goed (1 punt) bf fout (0 punten) gerekend. 
Dit betekent, dat we de diverse antwoorden die op een item 
gegeven zijn, hebben moeten categoriseren: dit antwoord tel
len we nog goed en dat antwoord tellen we fout. 
Een aantal van deze categorieën zijn opgenomen in de alterna
tieven van de hierboven genoemde multiple choice-toets. 
Het voordeel van deze dichotomie is, dat straks bij de analyse 
gebruik gemaakt kan worden van de verdelingsvrije toetsen. 
Veel problemen leverde dit categoriseren niet op, immers, de 
items hebben we zodanig trachten te construeren, dat het 
antwoord bf goed bf fout is, zodat het aantal mogelijke ant
woorden waarbij twijfel is (dubbelzinnige antwoorden) zo gering 
mogelijk is. Voorbeelden van dubbelzinnige antwoorden zijn die 
op de items 4a en 4b. Op één van beide werd door veel leer
lingen het antwoord "met een weegschaal" gegeven. Sommige 
leerlingen gaven bovengenoemd antwoord op zowel item 4a als 
4b. Daaruit blijkt, dat voor de ene leerling een weegschaal 
een soort balans is, terwijl het voor de andere leerling een 
soort unster is. Dit antwoord is dan ook fout gerekend. 
Ofschoon bovenaan het proefwerk staat, dat het antwoord op 
de items telkens duidelijk gemotiveerd moet worden, is toch 
aan een groot aantal items die met "ja" of "nee" bf met "groter" 
of "kleiner" beantwoord werden (dus zonder motivering) de 
score 1 toegekend. Zo werd item 6 goed geteld als men met 
"evenveel" antwoordde. 
Een uitzondering hierop vormt item 13. Bij dit item werd een 
goede motivatie verlangd. Dat dit wel nodigwas blijkt uit 
het volgende (foute) antwoord op dit item: "Jan heeft gelijk, 
want het gewicht van de kist blijft gelijk". 
Item 1 en 3 zijn theorievragen en zijn bedoeld om te kijken 
welke definities van massa en gewicht de leerlingen geleerd 
hebben en zijn tevens een indicatie of men veel of weinig tijd 
aan het bestuderen van het proefwerk besteed heeft. 
Het is natuurlijk niet eerlijk om deze twee items op dezelfde wijze 
als de overige te corrigeren, immers, in de leerboeken staan 
verschillende definities van massa en gewicht genoemd. De be
naming "goed" of "fout" is hier dus niet op zijn plaats. 
Toch heb ik geprobeerd de antwoorden op item 1 en 3 te cate
goriseren, om straks, bij de interpretatie van de resultaten 
van de andere items, hierop terug te komen. 
Wat de definitie van gewicht betreft (item 1) het volgende. 
Definities die overeenkomen met die van de leerlingentekst en 
die ik elders in dit verslag verdedigd heb, brengen we onder 
bij categorie 1, de rest bij categorie 2. Idem bij de definitie 
van de massa (item~). 
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6.2. SCORE OP DE ITEMS 

.2.1. Score op de Definitievragen 

De score op item 1 en 3 staat voor de experimentele klassen 
in tabel 2 en voor de niet-experimentele klassen in tabel J. 
Alvorens op deze tabellen nader in te gaan een opmerking over 
de notatiewijze van de klassen die aan het proefwerk deelge
nomen hebben. 

Item "K' 
Z,J, 

"K1 
1,3,1, 

-KJ 
1 

,.K.., 
J,r 

1 86 91 46 82 

3 82 89 67 86 

tabel 2: percentage antwoorden behorende tot categorie 1 
voor de experimentele klassen 

In de bovenste regel van tabel 2 en 3 is K de afkorting van 
klas; de ster linksboven geeft aan, dat het om een experi
mentele klas gaat; de index rechtsboven geeft het school
nummer aan (zie tabel 1) en de index rechtsonder geeft 
het (de) nummer(s) aan van de klas{sen) van betreffende 
school. Deze notatiewijze geldt ook voor de overige tabellen. 
Van ~~n school zijn verder de klassen die dezelfde leraar had
den bij elkaar gevoegd (hetzelfde leerboek, evenveel natuur
kunde gehad). Eventuele intelligentieverschillen tussen deze 
samengevoegde klassen zullen waarschijnlijk geen invloed op 
de score hebben, omdat we, zoals we hierboven gezien hebben, 
de items zodanig hebben proberen te construeren, dat de in
telligentie geen rol speelt. Dit is gedaan voor zowel de ex
perimentele als de niet-experimentele klassen. Zo betekent 
"K~ : de experimentele klassen 3 en 5 van school 4. 

Als we naar tabel 2 kijken, dan zien we dat voor de experimen
tele klassen, zowel voor item 1 als item 3, het percentage 
antwoorden, behorende bij categorie 1, groot is. Dit is niet 
te verwonderen, immers, categorie 1 bestaat uit die defini
ties, die overeenkomen met die uit de leerlingentekst. 
Een uitzondering hierop vormt *K! • Ofschoon aan de leerlingen 
uit de experimentele klassen gevraagd is om, voor het proef
werk, alleen de leerlingentekst te bestuderen, blijkt uit de 
antwoorden op item 1 en 3 door "K! , dat de leerlingen uit 
deze klas de leerlingentekst niet goed bestudeerd hebben en 
hun eigen leerboek erbij gehaald hebben (JO% van de leerlingen 
uit deze klas gaf als antwoord op item 1: "het gewicht is de 
kracht waarmee de aarde aan een lichaam trekt"). Wilden deze 
leerlingen misschien een goed cijfer halen? 

Uit tabel 3 blijkt, dat klassen die hetzelfde leerboek gebruik
t~n onderling nogal wat verschillen in score vertonen. 
Ofschoon de definities voor het gewicht en de massa, zoals 
die in het leerboek van Raat [2] staan, behoren tot categorie 2, 
zien we in tabel 3, dat een groot percentage van de antwoorden 
op item 1 en 3 bij K: binnen categorie 1 valt. 
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Hieruit kan de conclusie getrokken worden, dat de leraar in 
deze klas het massa- en gewichtsbegrip op een andere wijze 
behandeld heeft. 
De klassen die het leerboek van Schweers ~~ gebruiken, klas 
K!sen Kf , verschillen wat item 3 betreft niet, maar wel 
significant wat betreft item 1. Ofschoon de definitie van 
het gewicht bij Schweers behoort tot categorie 1, geeft een 
groot gedeelte van de leerlingen uit K!.~ een andere definitie 
voor het gewicht (51% van deze leerlingen gaf als antwoord: 
"het gewicht is de kracht die het steunvlak op de massa ui.t
oefent"). Kennelijk heeft de leraar in deze klas het gewichts
begrip anders behandeld dan in het door hem gebruikte leerboek. 

K' K~ t KJ ~ K~ K' K~ KS' 
I Ku I K,,~ 1 " ~ I 

' Item 
(Ra) (Ra) (Sch) (Ra) (Do) (Do) (Do) (Do) (Sch) 

1 95 0 11 0 54 64 59 65 100 

3 64 0 2 0 16 36 19 0 

tabel 3: percentage antwoorden behorende tot categorie 1 
voor de niet-experimentele klassen 

Uit de antwoorden op i tem 3 blijkt, dat K!,r en K~ de de fini tie 
van de massa geleerd hebben, zoals die ook staat in het boek 
van Schweers (categorie 2). 
Wat de definitie van het gewicht betreft (item 1), vertonen 
de klassen die van den Dool als leerboek gebruiken, onderling 
geen significante verschillen. Uit de antwoorden blijkt, dat 
de leraar zich aan de definitie gehouden heeft zoals die in 
het leerboek staat. 

0 

Opmerkelijk is de score van deze klassen op item 3. Hoewel van 
den Dool het massa-begrip vanuit het traagheidsbegrip benadert, 
gaf een groot aantal leerlingen, behalve die uit K1 , als 
antwoord op item 3: "de massa is de hoeveelheid stof van een 
voorwerp". Een reden hiervoor is waarschijnlijk, dat het massa
begrip bij van den Dool toch niet zo goed uit de verf komt (zie 
ook de kritiek hierop in hoofdstuk 3). De leraar in K1 heeft 
een verfijning aangebracht op de definitie zoals die in van 
den Dool staat, getuige de antwoorden op item 3: "de massa is 
de hoeveelheid stof van een lichaam, die aan zijn traagheid te 
herkennen is'' • 

• 2.2. Score op de items door de Experimentele klassen 

Wat betreft de score op de overige items, zullen we eerst 
gaan kijken naar de resultaten van de experimentele klassen. 
In tabel 4a staan hiervoor het percentage (voortaan p-waarde 
genoemd) goede antwoorden per item. Het aantal goede en foute 
antwoorden op deze items staat in tabel 4b. 
D.m.v. een~z-toets is per item nagegaan, of er tussen de ex
perimentele klassen van de diverse scholen significante ver
schillen waren wat de score betreft. 
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Item ·~ ·" 
"K' 

I, l,ic 
"KJ 

1 

e 
4 kla<: 

"K" 
J,S Ath. 

2 ss 91 67 S6 70 

4a 96 90 92 90 79 

4b 96 93 67 82 67 

5 ss S7 46 94 96 

6 12 16 21 lS 5S 

7 S4 77 67 so 91 

Sa ss 93 S3 96 9S 

Sb 67 61 54 7S 6S 

lOa S6 Sl 67 S2 96 

lOb S2 67 63 so 96 

lla 53 59 46 69 S6 

llb 29 29 13 35 33 

llc 59 57 25 71 77 

lld 29 26 4 41 35 I 

I l2a 57 60 79 57 75 

l2b S4 73 46 71 82 I 
l2c 76 66 67 61 79 

13 35 27 s 27 75 

l4b S6 90 71 S2 86 

l4c 7S 76 67 84 89 

l4d 59 71 46 57 46 

l4e 45 37 29 37 51 

15 92 87 75 88 77 

tabel 4a: percentage goede antwoorden voor 
e de exp. klassen en 4 atheneumklassen. 
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e 
Item •r' ~~'r1 *rl "'I·~ 14 k.L<i::; 

\1,~ . \ 1,},1, \..I. \ ),5 
,\(h. 

2 43 64 16 lt :2 14() 

6 6 8 7 17 

4a 47 63 22 4Lt /+ 5 
2 7 2 5 12 

4b 47 65 16 40 JS 
2 5 s 9 19 

5 43 61 11 46 55 
6 9 13 3 2 

6 6 11 5 9 33 
43 59 19 40 24 

7 41 54 16 39 52 
s 16 s 10 5 

Sa 43 65 20 47 56 
6 5 4 2 l 

Sb 33 43 13 JS 39 
16 27 11 11 lS 

lOa 42 57 16 40 55 
7 13 s 9 2 

lOb 40 47 15 39 55 
9 23 9 10 2 

lla 26 41 11 34 49 
23 29 13 15 s 

llb 14 20 3 17 19 
35 50 21 32 JS 

llc 29 40 6 35 44 
20 JO lS 14 13 

lld 14 lS 1 20 20 
35 52 23 29 37 

12a 2S 42 19 2S 43 
21 2S 5 21 14 

12b 41 51 11 35 47 I 
s 19 13 14 10 

12c 37 46 16 JO 45 
12 24 s 19 12 

13 17 19 2 13 43 
32 51 22 36 14 

14b 42 63 17 40 49 
7 7 7 9 s 

14c 38 53 16 41 51 
11 17 8 8 6 

14d 29 50 11 2S 26 
20 20 13 21 31 

14e 22 26 7 lS 29 
27 44 17 Jl 2S 

15 45 61 lS 43 44 
4 9 6 6 13 

tabel 4b: aantal goede en foute antwoorden voor 
de exp. klassen en 4e a theneumk 1 ~ ~ ~ An _ 



Moeilijke items zijn blijkbaar item 6, llb, lld, 13, 14e (lage 
p-waarde). 
1 t bl"kt d t t d ll -!(KI lfL.l 'lt].lj He IJ - , a ussen e \:. assen 4,4 , n ,,l,~, en \u voor geen 
enkel item significante verschillen zijn. Alleen •Kt scoorde 
bij een aantal items significant lager dan de andere experi
mentele klassen(«= 5% ). Deze items zijn: 2, 4b, 5, llc, llrl, 
12b, 13,en 14b. 

item 2 

i t<'1lll 4b 

item 5 

item llc 

item lld 

item 12b 

item 13 

item 14b 

Ondanks het feit, dat in de leerlingentekst en in 
de prakticumhandleiding (en ook in de les) alleen 
maar gesproken wordt over de "newton" als eenheid 
van gewicht, geeft 29% van de leerlingen uit *K! 
als antwoord op dit item: "de kilogram". 

In klas *K{ werden antwoorden gegeven als: "met 
een stopwatch", "met een unster". Vooral dit 
laatste antwoord is verbazend, omdat deze klas óók 
een prakticurn over gewicht gedaan heeft. 

Veel leerlingen uit ~K~ gaven op dit item als ant
woord: 11 ze vallen er af" of een onduidelijk antwoord. 

Veel leerlingen uit *K: gaven hier geen of een 
onduidelijk antwoord. 

Slechts ~~n leerling uit ~K! gaf hierop het juiste 
antwoord. 

42% Van de leerlingen uit MK! gaf hier als antwoord: 
"de massa wordt groter", ondanks het feit, dat in 
de leerlingentekst een soortgelijk voorbeeld staat. 

Ook hier werd door ~K! erg laag gescoord. Slechts 
2 leerlingen hadden het antwoord goed (tabel 4b). 

Hier zou geen significant verschil geweest zijn als 
niet een aantal leerlingen uit ~K~ een onduidelijk 
antwoord gegeven zou hebben. 

Opgemerkt moet worden, dat deze items, op twee na, niet tot 
de moeilijke items (voor de exp. klassen) behoren. 
Behalve de items waarvoor ~Ki significant lager scoorde dan 
de rest van de experimentele klassen, zien we in tabel 4a, dat 

*Kt ook bij bijna alle andere items lager, hoewel niet signifi
cant, scoorde dan de rest van de experimentele klassen. 
Het vermoeden bestaat, dat de leerlingen uit *K~ de leerlingen
tekst niet goed bestudeerd hebben. Dit vermoeden wordt ver
sterkt als we kijken naar de antwoorden op item 1 en 3 ( zie 
hierboven). Een duidelijke verklaring hiervoor is niet gevonden. 
Wèl is het zo, dat in deze klas de demonstratieproeven in de 
tweede les niet zo goed bij de leerlingen "overkwamen" (zie 
hierover ook hoofdstuk 5), tenminste die indruk kreeg ik. 
Misschien werden deze leerlingen hierdoor minder gemotiveerd. 

Uit het feit, dat de experimentele klassen, als we even afzien 
van *K~ , bij geen enkel item een significant verschil vertonen, 
lijkt het me verantwoord om de volgende conclusies te trekken: 

De scores op de items zijn onafhankelijk van de voorkennis 
in de natuurkunde. De experimentele klassen maakten het 
proefwerk niet op ~~n dag; het scheelde soms enkele 
maanden. 
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- Al~ de faktor boek (hier leerlingentekst) e11 leraar 
hetzelfde gehouden wordt, dan is er geen verschil in 
score tussen de verschillende scholen. We hadden im
mers de experimentele klassen van één school, met re
denen omkleed, bij elkaar genomen. 
Als we dus straks tussen klassen die hetzelfde leer
boek gebruiken, significante verschillen in score 
aantreffen, dan is dit verschil afkomstig van de fak
tor leraar. We komen in paragraaf 6.2.3. hier op terug. 

6.2.3. Score op de items door de Niet-Experimentele klassen 

In tabel Sa staat per item de p-waarde voor de niet-experi
mentele klassen en in tabel Sb het aantal goede en foute 
antwoorden per item voor deze klassen. 
De hierboven genoemde moeilijke items (6, llb, lld, 13, 14e) 
voor de experimentele klassen blijken ook weer moeilijk te 
zijn voor de niet-experimentele klassen. 
Bij inspectie van tabel Sa en Sb valt het volgende op: 

- Ofschoon item 2 een theorievraag is waarop een hoge 
score verwacht mag worden, blijkt dat K~ , K;~en K~,lj 
"laag" op dit item scoorden. ' 
De eerste twee klassen gebruikten respectievelijk de 
leerboeken van Raat en Schweers, waarin, naast de 
newton ook de kilogramforce als eenheid van kracht 
gebruikt wordt. Kennelijk hebben de leraren van de 
andere klassen, die ook Raat en Schweers gebruikten, 
weinig of geen aandacht aan de kgf als eenheid van 
kracht besteed; dit om verwarring met de kilogram als 
eenheid van massa te voorkomen. 
Opmerkelijk is, dat K~~' die het leerboek van van den 
Dool gebruikte, waarin de newton als eenheid van ge
wicht gebruikt wordt, toch vaak als antwoord op dit 
item gaf: "de kilogram is de eenheid van gewicht". 
Waarschijnlijk heeft de leraar hier de kilogramforce 
"volledigheidshalve er nog bij gedaan". 
Gelukkig signaleren we, dat de kgf uit de leerboeken 
aan het verdwijnen is. 

- K~ en K!,r scoorden op i tem 13 hoger dan de andere klas
sen, ofschoon het massa-begrip in de door hen ge
bruikte leerboeken m.i. onvoldoende behandeld wordt, 
om dit item correct te kunnen maken. 
Als we dan naar de p-waarde kijken van deze klassen 
op item 3 in tabel 3, dan zien we dat veel leerlingen 
uit K: een definitie voor de massa geven waarin het 
traagheidsaspeet (categorie 1) naar voren komt, terwijl 
dit bij K!,s-niet het geval is. Kennelijk wordt door de leer
lingen~kK: wel een fraaie definitie voor de massa ge-
leerd, zonder dat dit leidt tot een duidelijk massa
begrip. 

1 
K~ scoorde het hoogst van alle niet-experimentele klas-
sen op item 14e, ofschoon het begrip gewichtsloosheid 
bij Schweers niet aan bod komt. 



Item K: 

(Ra) 

2 91 

4a 73 

4b 0 

5 82 

6 32 

7 S2 

Sa S6 

Sb 59 

lOa 64 

lOb 73 

lla 45 

llb lS 

llc 50 

lld 14 

12a 45 

12b S2 

12c 36 

13 lS 

14b 59 

14c 45 

14d 64 

14e 14 

15 S6 

tabel Sa 
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K~ 2. K3 " K~ "" Kit Ku I K,,~ 1 J\.& 1 

(Ra) (Sch) (Ra) (Do) (Do) (Do) (Do) 

57 53 76 50 100 S5 74 

71 49 60 JS 80 59 52 

S2 40 72 16 4 4S JO 

75 62 44 S6 88 S5 91 

4 lS 24 32 12 26 39 

71 71 52 7S S4 S5 SJ 

61 S7 12 S2 so S9 96 

lS 67 12 52 60 59 52 

S6 64 6S 78 6S 78 7S 

93 69 6S 81+ S4 74 91 

54 62 24 54 64 52 35 

4 20 s 6 16 7 13 

36 49 20 4S 64 37 48 

4 13 0 10 16 0 9 

54 64 52 52 60 44 52 

43 53 4S 50 6S 59 52 

54 5S 4S 52 56 4S 43 

0 27 0 14 12 4 9 

57 S7 0 42 6S 4S 52 

6S so 56 56 52 67 43 

43 71 4S 66 44 63 43 

29 42 0 14 24 7 4 

46 S4 s 60 6S 70 SJ 

percentage goede antwoorden voor de niet
experimentele klassen. 

ys-
\I 

( Sch) \ 

93 

82 

75 

54 

32 I 

57 I 
89 

I 

I 
I 

50 I 
I 

71 I 
71 

68 

11 

43 

11 

75 I 
71 I 

I 

79 I 
4 

46 I 
57 I 

I 43 

7 

71 



Item K: 

2 20 
2 

4a 16 
G 

4b 0 
22 

5 18 
4 

6 7 
15 

7 18 
4 

8a 19 
3 

8b 13 
9 

lOa 14 
8 

lOb 16 
6 

lla 10 
12 

llb 4 
18 

llc 11 
11 

lld J 
19 

12a 10 
12 

12b 18 
4 

12c 8 
14 

13 4 
18 

14b 1J 
9 

14c 10 
12 

14d 14 
8 

14e J 
19 

15 19 
J 

tabel 5b 

KI 1 Kl Ij K4 K"' K4 K, 
~ Ka,s I Kt.4 1. " r I 

16 24 19 25 25 23 17 26 
12 21 6 25 0 4 6 2 

20 22 1) ll) 20 L6 12 ;z ·~ 
8 23 10 '31 ) 11 11 ) 

23 18 18 8 1 13 7 21 

5 27 7 42 24 14 16 7 

21 28 11 43 22 23 21 15 
7 17 14 7 3 4 2 lJ 
1 8 6 16 3 7 9 9 

27 37 19 34 22 20 14 19 

20 32 13 39 21 23 19 16 
8 13 12 11 4 4 4 12 

17 39 3 41 20 24 22 25 
11 6 22 9 5 J 1 J 

5 JO J 26 15 16 12 14 
2J 15 22 24 10 11 11 14 

24 29 17 J9 17 21 18 20 
4 16 8 11 8 6 5 8 

26 Jl 17 42 21 20 21 20 
2 14 8 8 4 7 2 8 

15 28 6 27 16 14 8 19 
13 17 19 2J 9 13 15 9 

1 9 2 J 4 2 3 J 
27 36 23 47 21 25 20 ?"' -J 

10 22 5 24 16 10 11 12 
18 2J 20 26 9 17 12 16 

1 6 0 5 4 0 2 J 
27 J9 25 45 21 27 21 25 

15 29 13 26 15 12 12 21 
lJ 16 12 24 10 15 11 7 

12 24 12 25 17 16 12 20 
16 21 lJ 25 8 11 11 8 

15 26 12 26 14 13 10 22 
lJ 19 lJ 24 11 14 lJ 6 

0 12 0 7 J 1 2 1 
28 3J 25 4J 22 26 21 27 

16 39 0 21 17 13 12 13 
12 6 25 29 8 14 11 15 

19 J6 14 28 lJ 18 10 16 
9 9 11 22 12 9 lJ 12 

12 J2 12 JJ 11 17 10 12 
16 lJ lJ 17 14 10 lJ 16 

8 19 0 7 6 2 1 2 
20 26 25 /j-J 19 25 22 26 

lJ 38 2 JO 17 19 19 20 
15 7 2J 20 8 8 4 8 

aantal goede en foute antwoorden voor de niet
experimentele klassen. 

f 

! 

I 

I 
I 
I 
i 
i 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
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Kennelijk is de leraar hier dieper op het begrip gewichts
loosheid ingegaan (20% van de leerlingen uit die klas 
gaf als antwoord op item 14e: "geen uitrekking, omdat 
de cilinder in een vrije val verkeert en dus gewichtsloos 
is"). 

De opzet van het proefwerk was o.a. te kijken, of er tussen 
de scholen die een verschillend leerboek gebruikten, signi
ficante verschillen bestonden wat betreft de itemscores om 
zo tot een uitspraak te komen van bijvoorbeeld: "op dit i tem 
scoorden de scholen die leerboek A gebruikten significant 
hoger (of lager) dan de scholc>n die leerboek B gebruikten 11

• 

Zoals uit tabel Sa blijkt echter, zitten er tussen de klassen 
die hetz~lfde leerboek gebruikten vaak ook significante ver
schillen. Dit verschilt van item tot item; bij het ene item 
scoorde klas A significant hoger dan klas D, terwijl ze beide 
hetzelfde leerboek gebruikten en bij een ander item was het 
net andersom, etc. 
Zoals hierboven al aangegeven is, speelt de faktor leraar 
hier een rol. 
Deze faktor is complex en kan bestaan uit het feit dat: 

hij de interesse voor het onderwerp weet te kweken. 
- hij beter kan uitleggen dan een andere leraar. 
- hij naast het leerboek een eigen dictaat geeft. 

Vooral dit laatste punt speelt bij dit proefwerk een grote 
rol. 
Als we de klassen die leerboek A gebruiken willen vergelijken 
met de klassen die leerboek B gebruiken, dan mag de score 
op de items alleen maar afhankelijk zijn van de leerboeken. 
Eerder hebben we gezien hoe we geprobeerd hebben om de faktor 
intelligentie te elimineren. 
Omdat er tussen de klassen die hetzelfde leerboek gebruikten 
vaak significante verschillen waren, kunnen we dus niet zonder 
meer de (som)scores van de klassen die leerboek A gebruikten 
vergelijken met de (som)scores van de klassen die leerboek B 
gebruikten: ons signaal is a.h.w. in de ruis verdronken. 
We kunnen niet :zeggEcHl : "die of die leraar heeft, wat 
het massa- en gewichtsbegrip betreft, meer (<Jf minder) gedaan 
dan een andere leraar die hetzelfde leerboek heeft gebruikt". 
Immers, de ene leraar zal meer aandacht besteden aan defini
ties, de ander meer aan het begrip gewichtsloosheid en weer 
een ander meer aan de traagheid van de massa, etc. 
Hoewel, vóór het onderzoek begon, met de leraren afgesproken 
is, zich nauw aan het door hen gebruikte leerboek te houden 
en niet meer dan 3 lesuren aan het massa- en gewichtsbegrip 
te besteden, ben ik van mening, dat, zolang het massa- en ge
wichtsbegrip in de leerboeken niet goed of onvoldoende behan
deld wordt (zie ook hoofdstuk 3), door de leraren eigen ini
tiatieven ontwikkeld worden om deze begrippen uit te diepen. 
Het beste zou natuurlijk geweest zijn als we dit bij de opzet 
van het onderzoek geweten hadden. 

6.3. CLUSTER-ANALYSE 

Stel, dat een leraar in een klas een bepaald begrip uitgebrei
der behandeld heeft dan in het door hem gebruikte leerboek. 
Dit zou dan tot uiting moeten komen in de score op de items 
die dat begrip toetsen. 
Als we zo'n groep van items (cluster) die een bepaald begrip 



toetst, gevonden hebben, dan zal on:t:c ui tspt·aak "die leraar 
heeft dit begrip uitvoeriger behandeld dan i11 het door hem 
gebruikte leerboek'' betrouwbaarder zijn dan in het geval wij 
die uitspraak zouden doen bij ~~n item. 
Door de klassen die hetzelfde leerboek gebruikten te verge
lijken wat betreft hun {som)score op zo'n cluster, kunnen we 
uitspraken doen in hoeverre sommige leraren bepaalde begrip
peduitvoeriger (of anders) behandeld hebben dan in het door 

I 

hen gebruikte leerboek. 
Eerst hebben we geprobeerd, d.m.v. aanwijzing, tot een inde
ling van de items in een aantal clusters, te komen (item l 
en 3 doen niet mee). Het resultaat hiervan staat in tabel (). 

Cluster Item Criterium 

1 5, Sa, Sb Dit cluster toetst op dè eigen-
schap van de massa: traagheid. 

2 7 ' lOa, lOb Toetst het verband tussen de 
massa en het gewicht van een 
lichaam. 

3 llb, lld, 13 Toetst het onderscheid tussen 
massa en gewicht. 

4 14b, 15 Toetst of men weet wanneer een 
lichaam gewichtsloos is. 

tabel 6: clusters, verkregen door aanwijzing 

Als elk van deze clusters inderdaad eenzelfde criterium 
meet, dan zullen de items binnen zo'n cluster, wat hun 
score betreft, een hoge correlatie vertonen. 
Behalve door aanwijzing is er ook een andere, systematischer, 
methode om clusters te genereren: de cluster-analyse. 
Een cluster-analyse tracht variabelen (hier items) zodanig 
te groeperen, dat de variabelen binnen een cluster "veel" 
op elkaar lijken, maar niet veel gelijkenis vertonen met 
variabelen buiten dat cluster. 
Als methode voor de cluster-analyse is die van Boon en Ostade 
[3~ gekozen, die iteratief is. 
In het kort komt deze methode op het volgende neer: 

Correleer elke variabele (item) met de totaalscore van 
alle andere variabelen en neem de variabele, die de 
hoogste correlatie heeft met de totaalscore. 
Correleer deze variabele vervolgens met alle andere 
variabelen. 
Bepaal de somscore van deze variabele èn de variabele 
die het hoogst met hem correleert boven een bepaalde 
grenswaarde en correleer deze score met de overige 
variabelen. 
Voeg de hoogste correlerende variabele boven de ge
stelde grens bij de eerste twee, enz. Ga z6 door 
totdat alle correlaties lager zijn dan het gestelde 
minimum. 

- De aldus samengevoegde variabelen worden een cluster 
genoemd en de analyse wordt op de overige variabelen 
herhaald 

I 

I 
I 



- NO -

Voor grenswaarden variärend tussen 0,25 en O,SO is er vol
gens bovengenoemde methode ee11 cluster-analyse van de items 
(uitgezonderd item 1 en 3), over 465 leerlingen, uitgevoerd. 
Te lage grenswaarden gaven aanleiding tot de vorming van ~~Il 
groot cluster, te hoge grenswaarden gaven geen clusters. 
Het criterium bij de clustervorming is, om met een zo groot 
mogelijke grenswaarde, een zo groot mogelijk aantal clusters 
te krijgen, waarbij het aantal items binnen de clusters zo 
groot mogeljjk is. Zo experimenterend komen we tot een "gunstige 11 

grenswaarde van 0,27. De clusters die bij deze grenswaarde 
horen staan in tabel 7. 
In de tabel staat de volgorde van de clusters, alsmede de 
volgorde van de items binnen de clusters, in volgorde van 
generatie. 

Cluster Item 

1 lld llb llc lla s Sa 13 

2 12c 12a 

3 14b lS 14e 14c 

4 lOa lOb 

s 4a 4b 

tabel 7: clusters voor grenswaarde = 0,27 

In hoeverre overlappen deze clusters de clusters die volgens 
ons hetzelfde begrip toetsen (de clusters in tabel 6) ? 
We zien, dat de items van cluster 1 en 3 uit tabel 6 bilmen 
cluster 1 uit tabel 7 vallen, item Sb uitgezonderd. 
De reden hiervoor is waarschijnlijk, dat cluster 3 uit tabel 6, 
naast het onderscheid tussen massa en gewicht, óók weer op 
dè eigenschap van massa, de traagheid, toetst. 
In zowel tabel 4a als in tabel Sa zien we, dat op item Sb 
lager gescoord werd dan op item Sa, Veel leerlingen gaven als 
antwoord op i tem Sb: "het gewicht van de lift blijft gelijk". 
Misschien hebben veel leerlingen item Sb als een valstrik op
gevat? 
Uit het feit, dat item lld en llb vooraan in het eerste clus
ter staan, concluderen we dat deze items hoog met elkaar cor
releren: een leerling die hoog(laag) op item lld scoorde, 
scoorde ook hoog(laag) op item llb en natuurlijk andersom. 
Dit laatste is ook min of meer te zien als wij naar de scores 
op deze items kijken (tabel 4a en Sa). 
De somscore van i tem 11 d en 11 b correleert hoog met de score 
op item llc en de somscore van lld, llb en llc correleert weer 
hoog met de score op lla. Tbch verschillen item llc en lla 
sterk in p-waarde met item lld en llb. Kennelijk scoorden de 
leerlingen die hoog scoorden op item lld en llb ook hoog op 
item lla en llc en scoorden de leerlingen die laag scoorden 
op item lla en llc ook laag op item llb en lld. In het alge
meen kunnen we voor de score op de items in cluster 1 zeggen: 
De leerlingen die laag op de gemakkelijke items binnen dit 
cluster scoorden, scoorden ook laag op de moeilijke items binnen 
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dit cluster en de leerlingen die hoog scoorden op de moeilijke 
items binnen dit cluster ook hoog scoorden op de gemakkelijke 
items binnen dit cluster. 
Uit het feit, dat cluster 1 en 3 uit tabel 6 geheel binnen 
cluster 1 uit tabel 7 valt, kunnen we de conclusie trekken, 
dat deze overlapping een indicatie is voor de betrouwbaarheid 
van de criteria, zoals die in tabel 6 staan. 

Cluster 2 bestaat uit item 12a en 12c. Het is natuurlijk niet 
verwonderlijk, dat er tussen beide items een grote correlatie 
is, immers, iedere leerling voelt a.h.w. met zijn klompen aan, 
dat een balans wel/niet in evenwicht is als de gewichten van 
de cilinders links en rechts op de balans gelijk/ongelijk zijn. 
Dit cluster toetst dus niet op een criterium. Dit is in over
eenstemming met tabel 6. 

Clust~r 4 uit tabel 6 valt binnen cluster 3 van tabel 7. 
Zoals verwacht werd, is er een hoge correlatie tussen item 
14b en 15. Beide items toetsen of men weet "dat een lichaam 
in een vrije val gewichtsloos is''. In feite toetsen item 14c 
en 14e ook op dit criterium, alleen met dit verschil, dat uit 
de vraagstelling niet blijkt dat de capsule zich in een vrije 
val bevindt. Daarom staan ze ook niet in cluster 4 in tabel 6. 
Kennelijk is het zo, evenals bij cluster 1, dat de leerlingen 
die hoog op item 14e (moeilijk item) scoorden, ook op de rest 
van de items binnen dit cluster (gemakkelijker items) hoog 
scoorden en dat de leerlingen die laag op item 14b, 14c en 15 
scoorden ook laag op item 14e scoorden. 
Achteraf gezien lijkt item 14c mij niet zo geslaagd, omdat het 
zou kunnen suggereren, dat je alleen dan gewichtsloos bent 
als je ver van alle hemellichamen verwijderd bent. 

Cluster 4 uit tabel 7 overlapt cluster 2 uit tabel 6 gedePltelijk. 
Item lüa en lOb toetsen het verband tussen de massa en het 
gewicht van een lichaam. 
Dat item 7 er niet bij zit (tabel 6), zou verklaard kunnen 
worden door aan te nemen, dat de leerlingen dit verband niet 
gezien hebben bf dat item 7 dit verband niet toetst. Het 
"ideale" antwoord op item 7 had m.i. moeten zijn: "de massa 
van het blok hout blijft gelijk en aangezien we op dezelfde 
plaats gebleven zijn en de bewegingsteestand van het blok 
ook niet veranderd is, blijft het gewicht gelijk''· Dit antwoord 
of een variant er van, werd slechts door enkele leerlingen 
gegeven. 

Cluster 5 uit tabel 7 toetst geen bepaald criterium. Toch is 
er een hoge correlatie tussen item 4a en 4b. Het zou best 
wel eens zo kunnen zijn, dat een leerling die, eventueel op 
de gok, hoog/laag scoorde op item 4a ook hoog/laag scoorde op 
item 4b, omdat hij weet (of wel vermoeden kan) dat massa en 
gewicht met verschillende instrumenten gemeten wordt. 

Van de 5 clusters in tabel 7 toetsen 3 clusters dus een cri
terium, terwijl deze 3 clusters bovendien alle clusters in 
tabel 6 overlappen, hetgeen ons een indicatie voor de betrouw
baarheid geeft voor de wijze waarop wij de items volgens enkele 
criteria ingedeeld hebben. 
De andere clusters in tabel 7 (nummer 2 en 5) toetsen geen 
criterium; de items binnen deze clusters hangen alleen samen 
wat hun score betreft. 
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We kunnen nu, zoals ook al in het begin van deze paragraaf 
gezegd is, de klassen die hetzelfde leerboek gebruikten ver
gelDken wat betreft hun score op cluster 1, 3 en 5 uit tabel 7. 
In tabel 8 staat van elk cluster de p-waarde (percentage 
goede antwoorden) voor alle niet-experimentele klassen. 
Op de betekenis van de laatste kolom komen we straks terug. 

Cluster KI K~ K~ .1 KS' -4 K~ K~ v 
*K h.!,\ K~.~ K I I 1 f t.t 

1 45 33 15 46 40 43 49 39 43 53 

3 51 50 16 73 46 '+ 3 53 48 46 72 

4 68 89 68 67 71 81 76 76 85 77 

Boek Raat Schweers van den Dool 

tabel 8: p-waarde van de clusters voor de niet-experi
mentele klassen en voor het totaal van alle 
experimentele klassen. 

cluster 1: Aangezien Raat in zijn leerboek niet ingaat op de 
eigenschap van massa nl. de traagheid, werd bij 
de klassen die zijn leerboek gebruikten een lage 
p-waarde op dit cluster verwacht. 
We zien, dat K: en K~ vrij hoog op dit cluster 
scoorden. Verder verschillen de Raat-klassen on
derling significant. 

I 
In tabel 3 zien we, dat bij K1 een groot percen-
tage van de antwoorden op item 3 binnen catego-

I 
rie 1 valt, terwijl dit percentage zowel voor K3 
als K~ gelijk aan nul is. Toch scoorde K~ vrij 
hoog op dit cluster. Dat betekent, dat als leer
lingen een definitie van massa geven die overeen
komt met categorie 2, dit niet hoeft te betekenen 
dat ze erg laag scoren op de items die de eigen
schap van de massa (traagheid) toetsen. 
Het significante verschil .in score tussen deze 
klassen kan verklaard worden door aan te nemen 
dat de leraren in K: en Ks het massa-begrip uit
voeriger behandeld hebben dan in het door hen ge
bruikte leerboek, terwijl de leraar in K:de defi
nitie van massa daaraan heeft aangepast. Dit laatste 
zou misschien het significante verschil tussen 

I I K, en K3 kunnen verklaren. 

Ook bij de klassen die Schweers als leerboek ge
bruikten werd een lage p-waarde op dit cluster 
verwacht. Toch is dat niet het geval. In tabel 8 
zien we, dat K!,s en K~ een vrij hoge p-waarde hebben. 
Verder verschillen ze onderling niet significant. 
In tabel 3 zien we, dat ze de definitie van massa 
geleerd hebben (categorie 2) zoals die in Schweers 
staat. 



Bij de beantwoording van item 5, lla, llc en 13 
(cluster 1) betrokken een aantal leerlingen uit K~ 
"de traagheid van de massa" of "de mate waarin 
een lichaam zich tegen een snelheidsverandering 
verzet". 
Kennelijk hebben ook deze leraren het massa-begrip 
uitvoeriger behandeld dan in het door hen gebruikte 
leerboek, zonder dat d.tt automatisch leidt tot een 
verandering van de definitie van de massa. 

Bij de klassen die het leerboek van van den Dool 
gebruikten werd een "hoge" p-waarde op dit clus
ter verwacht, omd~t in dit boek de massa vanuit 
het traagheidsprincipe benaderd wordt. 
Aangezien er verder geen significante verschillen 
tussen de Dool-klassen zijn, mogen we aannemen dat 
de leraren van deze klassen zich, wat het massa
begrip betreft, aan het leerboek gehouden hebben. 

Cluster 3: Verwacht werd, dat de p-waarde van dit cluster 
laag zou zijn voor de klassen die het leerboek van 
Raat gebruikten, omdat in dit boek het begrip ge
wichtsloosheid nauwelijks aan bod komt. Alleen bij 
K~ is een lage p-waarde. K: en K) scoorden sigrü_
ficant hoger dan K~. Hieruit kan de conclusie ge
trokken worden, dat deze leraren dieper op het be
grip gewichtsloosheid zijn ingegaan. Dit blijkt ook 
uit de antwoorden die deze klassen gaven op item 
14b (20% van de leerlingen uit die klassen gaf als 
antwoord: "geen uitrekking, want cilinder is ge
wichtsloos"). 

Oök Schweers gaat in zijn boek nauwelijks in op het 
begrip gewichtsloosheid (alleen in een vraagstuk). 
Toch werd er op dit cluster door K~ hoog en door 
K~ zeer hoog gescoord. Hieruit volgt, dat de lera
ren zich niet aan het boek gehouden hebben. Uit de 
antwoorden op item 14e blijkt, dat de leraar in K~s 
waarschijnlijk dieper op het begrip gewichtsloosheid 
is ingegaan dan de leraar in Kf(l3% van de leer
lingen uit K:.r gaf zelfs het "mooie" antwoord op 
i tem i4e: "de capsule bevindt zich in een vrije val, 
dan is het gewicht van de cilinder nul, dus is het 
elastiek niet uitgerekt"). 

Tussen de klassen die het leerboek van van den Dool 
gebruikten is er geen significant verschil in p
waarde. Op item 14b komen veel gemotiveerde ant
woorden voor, hetgeen niet te verwonderen is, omdat 
van den Dool ook aandacht aan het gewichtsbegrip 
besteedt. 

Cluster 4: Van de klassen die het leerboek van Raat gebruikten, 
werd geen hoge p-waarde op dit cluster verwacht, 
omdat dit leerboek niet duidelijk is wat betreft 
het verband tussen de massa en het gewicht van een 
lichaam (zie ook hoofdstuk J). Dit geldt ook voor 
het leerboek van Schweers. Uit de antwoorden op 
de items van dit cluster door de Raat- en Schweers
klassen is niet op te maken of de leraren van deze 
klassen dieper op bovengenoemd begrip zijn ingegaan. 
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Misschien ZDn de items van dit cluster wel te ge
makkelDk of toetsen ze bovenstaand begrip niet? 
Ook de Dool-klassen scoorden hoog op dit cluster. 

B~ alle drie de clusters is er geen significant verschil in 
score tussen de klassen die het leerboek van van den Dool ge
bruikten. Het lDkt me verantwoord om hieruit te concluderen, 
dat bij deze clusters de faktor leraar (bijna) geen rol heeft 
~espeeld, m.a.w. de score op de clusters voor deze klassen 
is alleen maar afhankelijk van het gebruikte leerboek. Een 
dergelijke uitspraak wordt natuurlijk betrouwbaarder als we 
meer klassen zouden hebben. 
Hij alle andere klassen die een ander leerboek gebruikten, 
IH'Pl't de faktor V.'Cl een rol g()Sp<'eld op d<' ,.;core van de 
clusters, in hoeverre echter blijft onbekend. 
Als we hiermee rekening houden, dan zien we dat, wat de clus
ters 1 en J betreft, de klassen die het leerboek van van den 
Dool gebruikten hoger scoorden dan de scholen die de leer
boeken van Raat en Schweers gebruikten. Het spreekt vanzelf, 
dat we hier niet van significantie kunnen spreken, omdat we 
eenvoudigweg niet weten in hoeverre de faktor leraar de score 
vernoogd heeft. Voor de klassen die het leerboek van Raat 
gebruikten, geeft het verschil in score tussen K~en de rest 
van deze klassen een indicatie van deze verhoging. 

Om een indruk te krijgen van de resultaten van de experimen
tele klassen in vergelijking met die van de niet-experimen
tele klassen, wat de score op de clusters betreft, staat in 
tabel 8 ook de p-waarde van alle experimentele klassen ( 11'Kt"t). 
Wat cluster 1 en 3 betreft, scoorde *K6rihoger dan de niet
experimentele klassen (bij sommigen zelfs significant), uit
gezonderd op cluster 3 bij K!s . 
Slechts in ~~n geval scoorde '*~~significant lager dan de 
niet-experimentele klassen nl. op cluster 4 bij K~ 
Hoewel de leerlingentekst op èen aantal plaatsen voor ver
betering vatbaar is,. kan uit bovenstaande geconcludeerd wor
den, dat de begrippen waarop cluster 1 en J toetsen "beter" 
in de leerlingentekst staan dan in de drie bovengenoemde 
leerboeken. Een dergelijke conclusie dringt zich ook op als 
we tabel 4a en Sa met elkaar vergelijken. 
Een uitzondering hierop vormt de score op item 6. Ondanks 
dat de leerlingen uit de experimentele klassen een prakti
cum over gewicht gedaan hebben, scoorden ze in een aantal 
gevallen lager dan de niet-experimentele klassen. 
Verder kan gezegd worden, dat de antwoorden van de experi
mentele klassen op de items over het algemeen beter gemo
tiveerd waren dan die van de niet-experimentele klassen; er 
werden dikwijls hele fraaie antwoorden gegeven. 

Bij wijze van experiment is het proefwerk ook voorgelegd aan 
57 leerlingen uit 2 atheneumklassen (4@klassen), die net 
het massa- en gewichtsbegrip achter de rug hadden. Deze 
klassen gebruikten het leerboek van Schweers en Vianen [8] • 
De resultaten hiervan staan in tabel 4a en 4 b in de laatste 
kolom. 
Op item 6 scoorden de 4e atheneumklasse aanzienlijk hoger dan 
de experimentele klassen. Zou intelligentie bij dit item een 
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rol spelen? Ook op item lla, llc en 13 secorden de atheneum
klassen hoger. Waarschijnlijk is dit te verklaren doordat ze 
net de d)namica achter hun rug hadden. 
OpvaLlend is, dat zij lélag :-;coorden op do it<~ms Llh <'ll Lld. 
l\en1wlUk Wt')ttHl zU nog uict (voldoPIHic) IHd Olld('r:-;cl!ei<l ttJ~;
:-;<'11 mat>sa en gewicht. 
Lac;er dan de experimentele klassPn scoorden ze op item :2, LJa 
en 4b, waarschijnlijk omdat dit typisch onderbouwstof is. 
Zoals ook al in de inleiding gezegd is, is een soortgelijk 
proefwerk ook aan een aantal andere experimentele klassen 
voorgelegd (vooronderzoek). Dit proefwerk is in de APPEXDIX 
opgenomen. Deze experimentele klassen waren derde klassen. 
Een aantal items van dat proefwerk zijn vrijwel gelijk aan die 
van het proefwerk dat we hierboven geanalyseerd hebben. 
Het blijkt, dat er nauwelijks verschil in score op deze items 
is tussen de experimentele klassen uit de tweede klas en de 
experimentele klassen uit de derde klas, ondanks dat de 
leerlingen uit deze laatste klassen bijna 1 jaar meer natuur
kunde gehad hebben. Dit stemt overeen met de conclusie onder
aan op bladzijde 11. 

6.4. HET PROEFWERK IN MULTIPLE CHOICE-VORM 

Voor een aantal items is een variant op het proefwerk gemaakt 
in de multiple choice-vorm, waarbij als alternatieven voor een 
multiple choice-item, een keuze is gemaakt uit de antwoorden 
die door de leerlingen gegeven z~n. 
Niet elk item was in de multiple choice-vorm te zetten, omdat 
bf het aantal alternatieven te klein is bf de sccre op de al
ternatieven te laag is. Sommige items zijn, wat hun vraagstel
ling betreft, gewijzigd. De nummering van de multiple choice
items komt overeen met die van het proefwerk. 
Voor het gemak is het derde alternatief als juiste (of het 
beste) genomen, zodat de lezer meteen het goede antwoord op 
de items weet. 

1. Het gewicht van een lichaam is 
A. de kracht waarmee de aarde aan dat lichaam trekt 
B. de zwaartekracht die op dat lichaam werkt 
C. de kracht die dat lichaam op een ander lichaam uitoefent 
D. de kracht die het steunvlak op dat lichaam uitoefent 

2. De beste eenheid van gewicht is 
A. kg 
B. kgf 
c. N 
D. g 

J. De massa van een lichaam is 
A. de hoeveelheid stof/materie van dat lichaam 
B. het aantal kilogrammen dat het lichaam '"eegt 
C. de traagheid van dat lichaam 
D. de grootte van dat lichaam en is overal en altijd gelUk 
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4a. Het gewicht van een lichaam wordt gemeten met 
A. een gelijkarmige balans 
B. een unster, getkt in grammen 
C. een veerbalans 
D. zowel een unster als een balans 

4b. De massa van een lichaam wordt gemeten met een 
A. veerbalans 
B. maatglas, gevuld met water 
C. balans 
D. unster 

5. Een vrachtauto is geladen met stenen (zie fig.).~ 
De chauffeur rijdt met konstante snelheid. 0 
Plotseling moet hij hard op de rem trappen, 
omdat een voetganger dwars over de weg steekt. //1' · / /u;nu, 
Welke van onderstaande uitspraken is dan juist? 
A. omdat de stenen traag zijn, vallen ze naar links 
B. omdat de stenen traag zijn, willen ze in hun be

wegingstoestand blijven; deze is rust en daarom 
blijven de stenen op hun plaats 

C. omdat de stenen traag zijn, vallen ze naar rechts 
D. de stenen worden even gewichtsloos en vallen dan om 

6. We trekken hier op aarde met een bepaalde kracht aan 
een unster en lezen af: 12 N. Dan reizen we met deze 
unster naar de maan en trekken even hard (met dezelfde 
kracht) aan de unster als op aarde. 
Welke uitspraak omtrent de aflezing van de unster is 
dan juist? 
We zullen op de maan 
A. minder dan 12 N aflezen, omdat de zwaartekracht op 

de maan kleiner is dan op aarde 
B. meer dan 12 N aflezen 
C. ook 12 N aflezen, omdat we even hard aan de unster 

trekken 
D. minder dan 12 N aflezen, omdat het gewicht op de 

maan minder is 

7. Op een tafel ligt een rechthoekig stuk bout (fig. a) 
met een bepaald gewicht. 

tiL? (b) 

Vervolgens zetten we het stuk hout rechtop (fig. b). 
Het gewicht van het stuk hout 
A. wordt dan groter, omdat het stuk hout op een kleiner 

oppervlak staat 
B. wordt minder 
C. blijft dan gelijk, omdat de massa gelijk gebleven is 
D. wordt dan minder, omdat de aarde slechts aan een 

klein oppervlak kan trekken 
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H. Op de bodem van een stilstaande lift ligt een steen. 
Plotseling zet de lift zich in eon opwaartse richting 
in bewegin~. 

a. Het gewicht van de steen 
A. wordt kleiner 
R. blijft gelijk 
C. wordt groter 
n. wordt kleiner, omdat de afstand tot de aarde 

groter wordt 

b. Het gewicht van de lift 
A. blijft gelijk, omdat de zwaartekracht gel~k blijft 
B. wordt groter, omdat de steen harder op de bodem 

drukt 
C. wordt groter 
D. wordt minder 

lOb. We beschikken over een unster, een rubber bal en een 
koperen cilinder. 
We hangen de bal en de cilinder om de beurt aan de unster 
en lezen in beide gevallen af: 3,98 N . 

. Dan reizen we naar de maan en leggen de bal op het linker 
en de cilinder op het rechter schaaltje van een gelijk
armige balans (de balans staat op de maanbodem). 
De balans is 
A. niet in evenwicht, omdat zowel het gewicht van de bal 

als van de cilinder kleiner is geworden 
B. tliet in evenwicht, omdat koper een groter gewicht hoeft 

dan rubber 
C. i11 evenwicht, omdat de massa van zowel de bal als de 

cilinder gelijk gebleven is 
D. niet in evenwicht, omdat de massa van zowel de bal als 

de cilinder kleiner geworden is 

12. Op een balans staan 2 ijzeren cilinders (zie fig.). 
De balans is in evenwicht (juk horizontaal). 
We gaan de cilinder op het linker schaaltje 
verhitten. Hierdoor wordt het volume van 
deze cilinder groter. 
Welke van onderstaande uitspraken is 
dan juist? 
A. het gewicht van de verhitte cilinder is groter geworden 
B. het gewicht van de verhitte cilinder is kleiner geworden 
C. het gewicht van de verhitte cilinder is gelijk gebleven 
D. de massa van de verhitte cilinder is groter geworden 
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J 1. Op n('ll wa{';<'ntjt> is <'<'tt :-~l.<lllt'~· 1";<'tllotli.Pt'r'd, '/,od;tttig, d;d 
dc•:t:c> i.n lu·t· ltor·i:;.otll;ll<' vl;tl, out(~) ka11 dt'<l:tiPtl (t'i 1·~·. a,l>,('), 

(_b) 
wa~et-o lje 
~t-"" + 5fil (c) 

wat~<~t b~"''ït 
,..et' kov.fitt'-li .fn~t{/,€-l.·tf 
na"r rec4ts 

Aan weerszijden van de stang 
kogels met ongelijke massa's 
is dan m1 ( m

1
) m 2. ) • 

bevestigen we ijzeren 
m1 en m1 , waarbij m1 groter 

Het wagentje staat stil en de stand van de stang is weer
gegeven in figuur b. 

a. We geven op aarde een duw naar rechts tegen het wagentje. 
Welke van onderstaande uitspraken is dan juist? 
A. de stand van de stang blijft zoals in figuur b is 

weergegeven 
B. de stang zal linksom draaien, omdat de kogel met 

mas:::;a m1 een grotere traagheid heeft dan de kogel 
met massa m1 

C. de stang zal rechtsom 
0. de stang zal rechtsom 

van de kogels ongelijk 

draaien, 
draaien, 
zijn 

omdat m
1
)m

1 
omdat de gewichten 

b. We geven in een toestand van gewichtsloosheid, een duw 
naar rechts tegen het wagentje. 
Welke van onderstaande uitspraken is dan juist? 
A. de stand van de stang blijft zoals in figuur b is 

weergegeven 
B. de stang zal linksom draaien, omdat de kogel met 

massa m1 een grotere traagheid heeft dan de kogel 
met massa m1 

C. de stang zal rechtsom draaien, omdat m1 ) m1 
D. de stand van de stang blijft zoals in figuur b is 

weergegeven, omdat in de toestand van gewichts
loosheid m1 = m

1
= 0 

Voor item llc en lld kunnen we dezelfde alternatieven 
onder respectievelijk a. en b. gebruiken, alleen met 
dat verschil, dat in de alternatieven onder a. en b. 
"linksom" en "rechtsom" verwisseld moeten worden. 

13. Op het ijs staat een houten kist. 
Jan en Piet duwen beurtelings 
met een even grote kracht tegen 
de kist. 
Piet beweert, dat de kist gemak
kelijker in beweging te zetten is 
door een aantal ballonnen aan de 
kist te bevestigen, die de kist omhoog willen trekken 
(de kist blijft op het ijs staan!). Jan beweert, dat het 
geen verschil maakt. 
Welke van onderstaande uitspraken is juist? 
A. Piet heeft gelijk, omdat door de ballonnen het gewicht 

van de kist kleiner wordt 
B. Piet heeft gelijk, want het gewicht van de kist is nu 

verdeeld: een gedeelte van het gewicht van de kist 
wordt op het ijs uitgeoefend en het andere op de touwtjes 
van de ballonnen 
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C. Jan hee.ft gelUk, want dP massa van de ki.st (ook wel 
traagheid genoemd) blUft gPL~jk 

l), Jan hP<'ft gel\jk, Omdat de <l<llltrPkkingskr'acht V<lll dt' 
narde op df' l\. i st 7:owPl mPt als zond<'r bal lontl<'ll C'V('Il 

groot is 

14d. Boven een leeg bekerglas hangen we een elastiek, met 
daaraan een koperen cilinder. Het elastiek zal dan 
uitgerekt worden. 
Dan vullen we het bekerglas met water, zodanig, dat de 
cilinder helemaal ondergedompeld is. De uitrekking van 
het elastiek is nu minder geworden. 
Het gewicht van de cilinder is nu 
A. kleiner geworden, want de uitrekking van het elastiek 

is nu minder 
B. gelijk aan nul, omdat de cilinder a.h.w. in de vloei

stof zweeft 
C. gelijk gebleven, omdat de massa hetzelfde gebleven is 
n. kleiner geworden, omdat de aantrekkingskracht van de 

aarde op de cilinder onder water minder is 

14e. Een ruimtevaartcapsule met astronauten bevindt zich in 
een baan om de Maan. De motoren van de capsule zijn af
gezet. 
Het gewicht van de astronauten is 
A. kleiner dan op aarde, omdat de aantrekkingskracht van 

de maan kleiner is dan die van de aarde 
B. alleen gelijk aan nul als de capsule zich in het zgn. 

"dode" punt bevindt 
C. gelijk aan nul, omdat de capsule zich in een vrije val 

bevindt 
D. even groot als op aarde, omdat de massa van de astro

nauten gelijk gebleven is 
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Off'choou er in dP vor·ign lwol'd:,;lllkkc•ll ;1l vc·r~cl1i llc'lidc• 
discussiepunten en aanbt>vclingpn uaar voren 7:(ju l~c·komc•u, 

blijven er nog een aantal punten waarop ik nader in wilde 
gaan. 

1. Het zou erg fijn geweest zijn als de beschouwingen over 
het massa- en gewichtsbegrip (zie hoofdstuk 2) uitge-
"erkt.waren in de leerlingentekst. Helaas is dit niet 
gebeurd en wel om de volgende reden. 
Doordat we op het aanbod van de scholen, die aan bet onder
zoek wilden deelnemen, moesten inspringen en we dus het massa
en gewichtsbegrip in hun lesprogramma moesten passen, betekende 
dit dat de leerlingentekst "op tijd" klaar moest zijn. 
Toch lijkt het me nog zinvol om een aantal suggesties en ver
beteringen voor de leerlingentekst aan te geven. 

- De gewichtsdef'initie op blz. 3 van de leerlingentekst 
mo0t aangepast word (ë•n voor het ge va 1 er s pra kc is van 
mc•nrdC're s teunvlakkt>n. 

In de leerlingen tekst :?:ouden meer proeven lnoeten sta.an 
die de traagheid van de massa demonstreren. 
Een erg aanschouwelijke proef is de volgende. Aan twee 
draadjes, gemaakt van garen, hangt een lat (fig. la). 

fig. la fig. lb 

Als we met een dunne houten stok een krachtige klap op 
de lat geven, breekt de lat, maar als we op de lat duwen, 
breken de draadjes. Draadjes en lat moeten wel aan elkaar 
aangepast zijn (het lijkt me verstandig zich van een grote 
partij latten te voorzien). 
Een variant hierop verkrijgt men door aan de bc•-Lclc u i_ te• inden 
d(' lat twee spelden te steken die op twee glazen rusten 
(fig. lb). 
Ook de proef met de rubber bal (zie blz. 62) zou in de ](-'Pr
lingentekst opgenomen moeten worden. 
De volgende proef (die in een klas echter moeilijk te re
aliseren is of die de leraar de kritiek van de ouders van 
de leerlingen op de hals haalt) die vroeger op o.a. ker
missen gedemonstreerd werd, toont duidelijk de traagheid 
van de massa. Op de borst van een man werd een grote gra
nieten steen gelegd (grote massa). Uit het publiek werd 
een vrijwilliger gevraagd die, tot afschuw van het publiek, 
met een zware hamer zo hard mogelijk op de steen mocht 
slaan. Tot grote verbazing van het publiek bleek het 
"slachtoffer" onder de steen niets te mankeren. 

- Wat betreft het begrip gewichtsloosheid (blz. 14 van de 
leerlingentekst) zou de discussie verwerkt moeten worden 
die in hoofdstuk 2 staat. 
Een mooie inleiding hiervoor is de proef met de valbuis 
(alle lichamen vallen in vacuum even snel). Daarna kunnen 
we de volgende (gedachten)proef doen die op de overhead-



- \)i 

proj<'klOt' g<'dC'IIIOIISLt'P<'J'd killl lvOI'd<'ll. 

'1'\v<'<' ruimtevaartcapsul<->s A en 11 lH'VindPil :;;icil in <'<-'ll 

vrije val boven een h<.>melliclwam (fig. 2). 
De capsules zijn gemaakt van doorzichtig materiaal. ln 
beide capsules bevindt zich een waarnemer. Als de waar
nemer in Been lichaam loslaat, dan zal dit lichaam of 
in rust of in een eenparige rechtlijnige beweging t.o.v. 
hem verkeren (voor beide waarnemers is het lichaam gra
vitatieloos). Als zij het lichaam versneld zien bewegen, 
dan schrijven ze dit toe aan een 
kontaktkracht die op het lichaam 
werkt. 
Op tijdstip t = t, gaan de raket
motoren van capsule B werken. 
Oit kan gedemonstreerd worden 
door B op een tweede transpa
rant te tekenen en dit over 
het eerste te bewegen. 
Voor de waarnemer in B werkt 
er op het lichaam een traag
heictskracht die niet te onder
scheiden is van een gravita
tiekracht (zie ook(J2] ). 
Voor de waarnemer in A is het 
lichaam nog steeds gravitatie

8 

fig. 2 

loos. Deze waarnemer is identiek met degene die zijn 
coördinatenstelsel aan het lichaam vastmaakt, m.a.w. het 
lichaam detecteert geen traagheidskrachten. 
Op tijds tip t = t2. "valt" het lichaam op de bodem van B. 
Volgens de waarnemer in A (inertiaalstelsel) werkt er nu 
op het lichaam een kontaktkracht (uitgeoefend d9or de 
bodem van B), die het lichaam t.o.v. het inertfaalstel
sel versnelt. We zien, dat voor t, S t < t 1 er voor de waar
nemer in B een gravinertiaalkracht op het lichaam werkt, 
maar dat we nog al tijd een coördinatenstelsel zodanig kunnen kie
z~n, dat voor de waarnemer in dit stelsel het lichaam gra
vinertiaalloos is {waarnemer in A). 
Voor t ~ t 1 is het lichaam a.h.w. zelf waarnemPr in bet 
niet-inertiaalstelsel en detecteert een gravinertiaalkracht. 
Het spreekt vanzelf, dat in de onderbouw dit voorbeeld 
kwalitatief behandeld dient te worden en dat de begrippen 
gravinertiaalkracht, inertiaal- en niet-inertiaalstelsel, 
kontaktkracht vermeden moeten worden. In de bovenbouw kan 
het voorbeeld wel kwantitatief behandeld worden (bijv. het 
uitrekenen van de krachten die op het lichaam werken 
wanneer t ~ tz. 

2. Op een aantal m.i. belangrijke kritieken op hoofdstuk 2 
door van Genderen(JJ]zou ik graag even in wiJlen gaan. 
Ernstige bezwaren waren er tegen centrifugale krachten en 
andere traagheidskrachten omdat i) een kracht op een lichaam 
door een ander lichaam of door een veld wordt uitgeoefend 
ii) een kracht altijd deel uitmaakt van een wisselwerking vol
gens de derde wet van Newton. 
Laten we eens naar het volgende voorbeeld gaan kijken. 
Twee magneten A en B zijn zodanig opgesteld, dat ze elkaar af
stoten (fig. J). 
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J)e kracht die A op B ui toefent (FAS ) is even groot maar 
tegengesteld gericht aan de kracht dieBop A uit~efent (t6A ). 

De waarnemer in A voert een gravinertiaalkracht ~ in om 
zijn beweging te verklaren en de waarnemer in B een graviner-

~ ~ ~ 

tiaalkracht F1 • We zien, dat FA en F6 tegengesteld gericht 
en even groot zijn. Het is misschien een kunstgreep te zeggen 
dat F,.. en F6 deel uitmaken van een wisselwerk_ing, ma~r als 
we deze kunstgreep toepassen, dan gehoorzamen FA en F8 wel 
aan de derde wet van Newton. 

11.; ben h<'t met van CetHlc>ren 
eens, dat de wet van 1\rclli
mc'dPs voor 1 uclJ tb a 1 Jonnen 
moeilijkheden oplevert als we 
niet meer van het gewicht van 
een gas spreken (zie 2.3.5.) en 
sluit me dan ook bij zijn voor
stel aan om, als we aangetoond 
hebben dat n mjgj = j'G,I - IG,_j, 
van het gas te blijven noemen. 

A 

fig. 3 
deze resultante het gewicht 

3. Uit de literatuur blijkt, dat het begrip gewicht een voort
durende bron van discussie is, zeker als het gaat om het ce
grip gewichtsloosheid. Een onlangs verschenen artikel in 
Faraday [29] moge hiervan een voorbeeld zijn. 
De auteur van dit artikel vraagt zich af waarom er zulke ver
schillen zijn in definitie voor zo'n alledaags begrip. Uit zijn 
onderzoek in de nederlandse leerboeken blijkt dat, wat het gc
wichtsbegrip betreft, de leerboeken in twee stromingen te ver
tielenzijn (zie ook hoofdstuk 3): 6~n stroming die het gewicht 
def'inieert als de zwaartekracht die op het voorwerp werkt 
(definitie 1) en een tweede stroming die het gewicht van een 
lichaam definieert als de kracht die dat lichaam uitoefent 
loodrecht op een horizontaal vlak of op een koord of veer 
waaraan het lichaam hangt (definitie 2). 
Deze laatste definitie kan men vinden in [8] en [22] , ofschoon 
in de onderbouw het woord 11 loodrecht 11 weggelaten wordt. 
D.m.v. voorbeelden probeert de auteur aan te tonen, dat 
definitie 2 het veld moet ruimen voor definitie 1. 
Ik ben het met de auteur eens, dat definitie 2, zoals deze 
hierboven gegeven is, moeilijkheden kan opleveren en voor ver
beteringen vatbaar is. Maar is dit een reden om deze definitie 
te verwerpen? We moeten bovendien een onderscheid maken tus
sen een fysisch correcte definitie én een definitie zoals 
die aan de leerlingen wordt gepresenteerd. 
Laten we uitgaan van de definitie van het gewicht van een 
lichaam zoals die gegeven is in hoofdstuk 2: 

Het gewicht van een lichaam is de kracht (som van de 
krachten) die dát lichaam op een ondersteunend vlak(ken) 
uitoefent en is in grootte én in richting gelijk aan de 
gravinertiaalkracht die op dat lichaam werkt. 

Met ondersteunend vlak wordt hier geen mathematisch vlak 
bedoeld. Zo is voor 2 ronde magneten A en B, die zodanig in 
een cilinderglas zonder bodem opgesloten zijn dat ze elkaar 
afstoten, de magneet B het ondersteunende vlak voor magneet A, 
ter~ijl de aardbodem en magneet A de ondersteunende vlakken 
zijn voor magneet B (fig. 4). 



We kunnen zowel de krachten 
die op de magneten en de krachten die 
op de aarde werken tekenen. 
(gezien door de waarnemer op aarde). 
Voor het gemak laten we de eenheid van 
kracht weer weg en stellen verder de 
massa's van de magneten aan elkaar 
gelijk. 
We zien, dat het gewicht van het sys
te<>m (mar,-neet A en B), de kracht die 
liet ~yst0em op de aarde uitoe:l'Pnt, g·p-

1 Ul~ i~ aan 2 (>tl dat het gewield van 

~ 
~ f, 

.1 t 1 

lllü{','llPet 11, de kracht die B Op de ü.llder- !t r2. 
~Leunende vlakken uitoefent, gelijl( is Fig. 4 j + 
nan (2 - 1) = 1. 

/ '///// ' / 

Saml'ngevat komen de be21varE~ll van d<' 
aut<>ur neer op de volgende vier 
puntPn. 

/U 

a. De auteur vraagt zich af wat het ondersteunende vlak is 
van een lichaam dat in een vloeistof zweeft of drijft. 
(De schrijfgroep van het DEK-projekt verklaart zelfs dat 
het lichaam dan gewichtsloos is). 

b. Een persoon staat op een weegschaal. Als hij zijn arm om
hoog beweegt, geeft de weegschaal een andere waarde aan. 
De auteur komt hierdoor tot de conclusie, dat volgens 
definitie 2 (die van Schweers o.a.) het gewicht van een 
lichaam afhankelijk is van: 

1. de bewegingstoestand van het stelsel waarin gewogen 
wordt. 

2. de bewegingsteestand van het te wegen lichaam. 
}. de plaats op aarde (in verwaarloosbare mate). 

c. De auteur vraagt zich af oi~ we definitie 2 moeten hand
haven, omdat hiermee het begrip gewichtsloosheid fysisch 
verdedigbaar is en stelt dat gewichtsloosheid een nauwe
lijks geleefde ervaring is, maar het hebben van een kon
stant gewicht wel. 

d. Definitie 1 sluit aan bij 
~ -"" 
G = m g. 

ad a. Het lichaam oefent op de vloeistof een kracht uit die, 
op het teken na, gelijk is aan de opwaartse kracht (Archi
medeskracht) die de vloeistof op het lichaam uitoefent. 
Daarom is de vloeistof het ondersteunende vlak van het 
lichaam (de vloeistof die het lichaam omgeeft). 
Volgens de auteur is het verdedigbaar te zeggen (zoals 
de DEK-schrijfgroep doet) dat een drijvend lichaam ge
wiclltsloos is, omdat dit zou aansluiten bij de meetpro
cedure (van definitie 2). 
Laten we eens naar het volgende (analoge) voorbeeld 
gaan kijken. Als ik een lichaam aan een unster hang en 
met mijn hand het lichaam enigszinds omhoog duw, zeg ik 
toch ook niet dat het gewicht van het lichaam kleiner 
is geworden? Het gewicht van het lichaam is nu verdeeld 
over 2 ondersteunende vlakken: het ui te inde van de unse· 
ter ~n mijn hand. 



ad b. Om <-'Pil nn(.woor1l op dit p1'ol>l''''lll I<' !','t'VI'Il, ''''1'<'11 \v<' 
h'rug naar het voorlH't' ld va11 d<' 
neten in het c_i lindcrg·la::; ( fïg. 

Stel, dat op tijdstipt = t 1 de 
magneet A een grotere magnetisa-

<' 1 k<lill' 

~ ) . 

tie krijgt (bijv. te realiseren door 
i.p.v. magneet A een elektromag-
neet te denken waarin op t = t, 
een grotere stroom gaat lopen). 
Hierdoor krijgt magneet A een ver-
snelling omhoog. De kracht die 
magneet B op A uitoefent is dan 
gelijk aan 1 + x , waarbij x= x(t). 
Idem voor de kracht van A op B 
(Je wet van Newton). 
Beide magneten hebben een verschil
lende versnelling t.o.v. het iner
tiaalstelsel (een vrU vallend 
stelf;el in de buurt van de magneten). 

t'+ll 

Voor de waarnemer in A werkt er op magneet A Pen gra
vinertiaalkracht gelijk aan l + x en voor de waarnemer 
in B werkt er op magneet B een gravinertiaalkracht ge
lijk aan 1 • 
Het gewicht van magneet A is gelijk aan 1 
het gewicht van magneet B gelijk is aan (2 
en is in grootte en richting gelijk aan de 
kracht die op B werkt. 

+ x , terwijl 
+ x)-(1 + x)= 1 
gravinertiaal-

We kunnen hier niet spreken van "het gewicht van de mag
neten A en B", omdat beide magneten een verschillende 
versnelling t.o.v. het inertiaalstelsel hebben. 
Keren we nu weer terug naar de persoon op de weegschaal, 
dan zien we dat we hier niet kunnen spreken van 11 het gewicht 
van de persoon", omdat zijn lichaamsdelen een verschil
lende versnelling t.o.v. het inertiaalstelsel hebben. 
Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat punt 2 onder b 
komt te vervallen (bewegingstoestand v.h. gewogene). 
ZPlfs punt J (gewicht afhankelijk plaats op aarde) ka11 
herleid worden tot punt 1 (bewegingstoestand v.h. stelsel), 
als we met bewegingstoestand maar bedoelen de versnel-
ling t.o.v. het inertiaalstelsel. 

ad c. Wat bedoelt de auteur met de opmerking dat het hebben 
van een konstant gewicht een ervaring is? Een leerling 
die regelmatig een zak aardappelen van 5 kg gaat halen, 
ervaart dat de zak telkens met een even grote kracht 
aan z'n hand trekt (vooropgesteld dat die leerling een 
goed gevoel heeft). Maar dit is nu nèt het gewicht 
volgens definitie 2. 

ad d. Ook definitie 2 gehoorzaamt aan deze formule als we 
onder g de versnelling verstaan die het lichaam heeft 
t.o.v. het inertiaalstelsel. 

Tenslotte verwijs ik naar het voorbeeld van de ruimtevaarders 
op weg naar Jupiter (laatste alinea op blz. 31 ). 
~e voortdurende discussie over de definitie van het gewicht 
kan m.i. vermeden worden door niet langer meer een kunstmatig 
onderscheid te maken tussen gravitatie- en traagheidskrachten: 
ze zijn identiek. Door dit kunstmatige onderscheid blijven de 
voorstanders van definitie 1 krampachtig aan hun definitie 
vasthouden. 



4. llij de introductie van 
LH'Iall{~Ti.ikc rol. 
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In fit:· 0 i~ 1\ 1'0rt wage11i:,je 111ct <'C'II koll:·dalll:c III<I:-4S<~ d;d: vi_" 
<~Pil V<'<'l' en e<'ll touw verlHHHi0n .Ls IIH'l: scllaalLJ<' 11, w<I<II'Vall 

de massa variabel is (door stuJ(.i<'S IIIPtaal op liPt :-.;clla;tlt.i<' 
te leggen), 
De kracht die de veer op het wagentje 
uitoefent is gelijk aan de kracht die 
het schaaltje B op het touw uit
oefent (massa veer en touw wordt 
hierbij verwaarloosd) en deze 
kracht is het gewicht van het 
schaaltje. 
Het gaat nu nèt om deze kracht, 
want we willen het verband on
derzoeken tussen de kracht die 
op het wagentje werkt én de 
versnelling die het daardoor krijgt. 

A 

8 

fig. 6 

Als het wagentje versneld beweegt, <Jan is deze kracht (ge\vicllt 
van n) kleiner dan in rusttoestand. .... 
Echter vaak kan men bij de introductie van F = m a 
dat, als de massa van A veranderd wordt en die van 
blijft, de versnelling van het wagentje veroorzaakt 
een konstante kracht: de zwaartekracht op B. 

lezen [Jl~] , 
B konstant 
wordt door 

Door de versnelling van het wagentje te meten (bijv. met ticker
tape of d.m.v. a = 2 s/t') en in een grafiek uit te zetten 
tegen de veerkracht (in cm) voor verschillende stukjes metaal 
op B (ik vermijd "het plaatsen van gewichtjes op B"), vinden 
we F~ a . Door het arbitrair invoeren van de eenheid van 
massa, ligt de eenheid van kracht vast. 
Een dergelijke invoering van F = m ~ vindt men o.a. bij het 
leerboek van Schweers [~, alleen met dat verschil, dat de uit
rekking van de veer, i.t.t. hierboven, afgelezen wordt als 
het wagentje in rust is (het gewicht vanBis dan groter ). 
Een elegante en simpele introductie van F = m a vindt men 
bij Jardine [35] , Hier wordt het ene uiteinde van een elastiek 
aan een wagentje bevestigd, terwijl er aan het andere uiteinde 
zodanig getrokken wordt met onze hand, dat de lengte van het 
elastiek konstant blijft (kracht op het wagentje konstant). 
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Enige wenken: Vermeld op elk proefwerkvel je naam, 
klas en school. 

-Lees et:r~t go<>d <i<' vratr,<'n, nlvor('Jl~ 

jP liet antwoord ~~·u<>l't. 

tvlot i veer telkt>JlS dt1ldelijk je antwoord; 
maak eventueel een schets. 

- Houd je ant~oord zo kort mogelijk. 

1. Geef een definitie van het gewicht van een lichaam. 

2. Wat is de eenheid van gewicht? 

J. Wat versta je onder de massa van een lichaam? 

4. Zou je kunnen zeggen wanneer massa-bepaling met de 
gelijkarmige balans onmogelijk is? 

5. We trekken hier op aarde met een bepaalde kracht aan een 
unster (ook wel veerbalans genoemd) en lezen af: 12 N. 
Dan reizen we met deze unster naar de maan en trekken 
~hard (met dezelfde kracht) aan de unster als op aarde. 
Zullen we nu meer, evenveel of minder dan 12 N aflezen en 
waarom? 

6. Een vrachtauto is geladen met stenen. 
De chauffeur rijdt met konstante snel
heid. 
Plotseling moet hij hard op de rem trappen, 
omdat een voetganger dwars de weg over
steekt. 
Beschrijf, wat er met de stenen zal gebeuren. 

7. Op een tafel ligt een rechthoekig stuk hout (fig. a). 

~-~ 
Tu 

<.b> 

Beredeneer wat er met het gewicht van dat stuk hout gebeurt 
als we het rechtop zetten (fig. b); wordt het groter, kleiner 
of blijft het gelijk? 

8. 5000 Meter boven het landschap "hangt" een luchtballon. 
Aan de ballon is een mand vastgemaakt, waarin de bemanning 
zich bevindt. 
Is deze bemanning gewichtsloos? Motiveer je antwoord. 



l). Op do bodem van con lift Lig·t oc'll ~tl'Pil. De li.l't ~taat 

stil. 
Plotseling zet de lift zich in een opwaartse richting 
in beweging. 
Wat kun je dan zeggen van: 
a. Het gewicht van de steen? 
b. Het gewicht van de lift? 

10. Aan een unster hangt een ketting (fig. a). 
De beide uiteinden van de ketting hangen aan de unster. 
We lezen op de unster af, dat de kracht waarmee do ketting 
aan de veer trekt, gel~k is aan 2,50 N. 
Dan halen we ~~n uiteinde van de ketting los, zodat de 
ketting voor een gedeelte op de tafel ligt (fig. b). 
Op de unster lezen we nu af: 1,20 N. 

T l"-) T 
I J ' a. Hoe groot is het gewicht van 

b. Hoe groot is het gewicht 

11. Op een balans staan 2 ~zeren 
cilinders (zie fig.). 

van 

De balans is in evenwicht (juk 
horizontaal). 
We gaan de cilinder op het 
linker schaaltje verhitten. 
Hierdoor wordt het volume van 
deze cilinder groter. 

\ 
\ •, ... 
de 
de 

(_b) 

ketting in fig. a ? 
ketting in fig. b ? 

a. Wat kun je zeggen van het gewicht van deze cilinder; 
wordt het groter, kleiner of bl~ft het gel~k? 

b. Wat kun je zeggen van de massa van deze cilinder; wordt 
deze groter, kleiner of bl~ft h~ gelijk? 

c. Zal de balans nog in evenwicht bl~ven? 

12. Een ruimtevaartcapsule staat op aarde. 
Aan het "plafond" van deze capsule hangen we een elastiek. 
Aan het elastiek bevestigen we een messing cilindertje: het 
elastiek zal uitgetrokken worden. 

Wat kun je over de uitrekking van het elastiek zeggen als: 
a. We met de capsule op de maan staan? 
b. De capsule boven het maanoppervlak vr~ naar beneden 

valt? 
c. De capsule zich ergens in het heelal bevindt waar de 

aantrekkingskracht van de hemellichamen te verwaarlozen 
is (de capsule heeft een konstante snelheid)? 

d. De capsule op de bodem van de zee staat? (de capsule is 
waterdicht) 

e. De capsule zich in een cirkelbaan om de maan bevindt (de 
raketmotoren zijn uitgeschakeld)? 
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13. Op een tafel staat een man. In zün hand houdt hij een 
touw, dat via een katrol loopt en waaraan een zak cement 
hangt. De man kan de zak nog n~t tegenhouden (zie fig.). 
Dan laten we de tafel vrü vallen. 
Kan de man de zak cement nu 
gemakkelijker tegenhouden en 
zelfs naar zich toe trekken 
6f kan hij hem moeilijker vast
houden, zodat hij de zak moet 
loslaten? Motiveer je antwoord. 

[I~. Op liet ijs staat een houten kist. 

Jan en Piet duwen beurtelings met een even grote kracht 
tegen de kist. 
Piet beweert, dat de kist gemakkelijker in beweging te 
zetten is door een aantal balonnen aan de kist te beves
tigen, die de kist omhoog willen trekken. 
Jan beweert, dat het geen verschil maakt. 
Wie van beiden heeft gelijk en waarom? 
(NB: eventuele wrijving wordt verwaarloosd) 
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Uw brief Letter en nummer Eindhoven, Den Dolech 2 

JC/DB 3 juni 1976 

Onderwero 

Geachte Heer, 

Onder leiding van Dr. J.Ph. Steller stel ik, in het kader van mijn afstudeer
onderwerp, een onderzoek in over het "massa- en gewichtsbegrip". 

Aanleiding tot het onderzoek is de verwarring bij de leerlingen over deze 
begrippen, een verwarring die ook vaak in de leerboeken te signaleren valt. 
De bedoeling van het onderzoek is te komen tot een nieuwe, hopelijk betere, 
methode om zowel het massa- als het gewichtsbegrip bij de leerlingen in de 
tweede klas van het v.w.o. te introduceren. 
Een eerste aanzet tot het onderzoek is al in mei qemaakt. 

De resultaten van deze nieuwe methode worden, aan de hand van een proefwerk, 
vergeleken met die van de scholen/klassen, die het "massa- en gewichtsbegrip" 
volgens het leerboek introduceren. 
Helaas is het bij vele leerboeken zo, dat het massa-begrip in het begin van 
het schooljaar geïntroduceerd wordt en het gewichtsbegrip pas halverwege. Dit 
laatste begrip zou echter naar voren geschoven kunnen worden. 

Het onderzoek wordt in het begin van het komend schooljaar gehouden en strekt 
zich uit over een aantal scholen en komt per school in het kort hierop neer: 

1. In éen of meer tweede klassen behandelt de docent de stof over massa én 
gewicht, waarna er een door ondergetekende gegeven proefwerk volgt. 
~ocht het voor de docent niet mogelijk zijn om de stof over gewicht naar 
voren te schuiven, dan repeteert hij met één of meer derde klassen de stof 
over massa én gewicht. Deze klassen krijgen dan hetzelfde proefwerk als 
hierboven genoemd. 

2. Bij één of meer andere tweede en/of derde klassen wordt de stof over massa én 
gewicht door mij behandeld (volgens een nieuwe methode), waarbij de leer
lingen o.a. P.en prakticurn over gewicht doen en waarbij ook een aantal demonstra 
tieproeven getoond zullen worden. Voor prakticumuitrusting wordt door ons 
gezorgd . 
De leerlingen krijgen over deze nieuwe methode een stencil. Ook deze klassen 
krijgen hetzelfde proefwerk als hierboven genoemd. 
Om deze methode te kunnen introduceren, inclusief het proefwerkuur, denk 
ik 4 à 5 lesuren nodig te hebben. 

VerzoPke éP.n ond!'lrw!lro oer brief te b!lhnndFllen en bi i bflnntwoordino lettP.r. nt•mmP.r en datum te vermelden 

./2 
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TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN 

GEADRE5SE èRDë 

/formulier 

LETTER EN NUMMER D A TUl~ BLAD 

6-4-1976 -2-

Bij deze zou ik U willen uitnodigen om aan het onderzoek deel te 
nemen. Indien U dit wilt doen, verzoek ik U het volgende: 

1. Op het antwoordformulier in de bijlage aan te willen geven 
hoeveel klassen U mij ter beschikking wilt stellen om, nadat 
U met de leerlingen de stof over massa én gewicht gerepeteerd 
hebt, in deze klassen een proefwerk te kunnen geven. 

2. Op het antwoordformulier aan te geven hoeveel klassen én 
hoeveel lesuren per klas U mij ter beschikking wilt stellen 
om deze nieuwe methode te introduceren en een proefwerk te kunnen 
geven. 

3. Het antwoord/verder in te vullen en in de antwoordenveloppe te 
retourneren. 

Misschien ten overvloede wil ik er nogmaals op wijzen, dat het 
hier gaat om tweede klassen van het v.w.o. 

Het zou natuurlijkerg fijn zijn, als U ons een aantal klassen ter 
beschikking stelt, om zowel het gestelde onder 1) als onder 2) te 
kunnen uitvoeren, máár we zijn ook al erg geholpen met één klas. 

Verder zou ik U willen vragen om deze brief eventueel met Uw vak
collega•s te bespreken en Uw antwoord, indien mogelijk, vóór de 
Paasvakantie op te sturen. 

In antwoord op een reactie Uwerzijds, teken ik, 

Bijlage: 
1 antwoordformulier 
1 antwoordenveloppe. 

hoogachtend, 

J. Copic. 
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ANTWOORDFORMULIER 

1. Naam en adres van Uw school 

2. Hoeveel tweede klassen neemt 
U zelf om de stof over massa 
~n gewicht te behandelen? 

Indien bovenstaande niet 
mogelijk is, hoeveel derde 
klassen neemt U om de stof 
over massa én gewicht te 
repeteren? 

J. Hoeveel tweede klassen én 
hoeveel uren per klas stelt 
U mij ter beschikking om de 
nieuwe methode te introdu
ceren? 

Indien bovenstaande niet 
mogelijk is, hoeveel derde 
klassen en hoeveel uren per 
klas stelt U mij ter beschik
king om de nieuwe methode te 
introduceren? 

4. Welk leerboek(en) gebruikt U 
in de tweede en derde klas? 

5. Onderstaande ruimte kunt U 
benutten voor het maken van 
opmerkingen en het doen van 
suggesties. 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aanta1 tweede 

D 
Aantal derde 

D 

Aantal tweede 
klassen 

D 
Aantal derde 

klassen 

D 

klassen 

klassen 

Aantal uren 
per klas 

D 
AantaJ uren 

per klas 

D 

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

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


