
DE V E R H O U D I N G V A N FYSIKA EN MEGHANIKA 

Natuur en kunst 

In verband met de publikatie van het waardevolle werkje van R. 
Hooykaas : Das Verhaltnis von Physik und Mechanik in historischer 
Hinsicht (1), zou ik enkele beschouwingen willen forrauleren, waarop 
de auteur niet is ingegaan (wat trouwens in het kader van een voor-
dracht onmogelijk zou geweest zijn), doch die hun belang kunnen 
hebben in verband met het probleem van de verhouding tu&sen fysika 
en mechanika. 

De auteur vertrekt van de « antieke » opvatting der fysika, waar 
nl. bij de Griekse natuurfilosofen en na hen bij Plato en Aristoteles 
« natuur » {<pvaiQ) tegenover « kunst », vakkennis {rexvy) 9^-
steld wordt. De opgave van de fysika is dan het onderzoeken van de 
Natuur — d.i. het geheel der dingen — zowel als van de naturen, de 
wezenheden der biezondere dingen. Daar komt dan nog bij de studie 
der bewegingen, der natuurHjke veranderingen. De vraag die gesteld 
wordt is echter niet deze naar het hoe der bewegingen, doch naar het 
waarom ; in de Aristotehaanse opvatting is verklaren trouwens altijd 
het opzoeken van de oorzaken. Deze fysika die zich bekommert ora 
het wezen der dingen, zou men nu eerder als metafysika kenmerken. 
Deze fysika is rationahstisch en niet empiristisch, oradat zij juist be-
grijpen wil, waarom de dingen zo moeten zijn als ze zijn. 

Dat de griekse fysika bijna uitsluitend niet-experimentcel gericht 
is, volgt uit haar organisch natuurbegrip ; een experiment isoleert nl., 
het snijdt een verschijnsel a.h.w. los uit zijn « natuurlijk » verband 
en verstoort dus de samenhang. Een experiment is kunst {rsxvrj) 
en men kan over de natuur niets leren, als men de natuur niet natuur 
laat zijn. De enige middelen hiertoe zijn rationele beschouwing en 
waarneming (zonder het artificiele van een experiment). 

De mechanika nu behoort tot de rexvai . de kunsten, de vakken
nis en wel tot de mechanische kunsten, die minder in aanzien stonden 

(I) Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden, 1963, 22 pp. 
Dit werkje is de neerslag van een voordratht. 
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dan de vrije kunsten (geometrie, astronomie, cnz.). De mechanische 
kunsten worden door ihand-werkers beoefend (waaronder de slaven) 
en wat nog belangrijker is, zij zijn praktisch het tegendeel van de 
natuur ; zij zijn tegen-natuurlijk ; immers wat de mens met hun hulp 
voortbrengt heeft geen natuurlijk wezen, doch enkel een kunst-ma-
tige vorm. Dit voortgebraohte bezit geen immanent dynamisch be-
wegingsprinciep of veranderingsprinciep in zichzelf « van nature » 
(fvaei) 

In de mechanika gelden dus niet dezelfde regels als in de fysika, 
omdat het in de mechanika gaat om natuurbeheersing en niet om 
natuuronderzoeken. De mechanika is de kunst, de natuur te bedotten, 
te silim af te zijn {/j,r)X<i'''TI ~ list). 

Hoe gebcurt nu later de vcrzoening tusscn mechanika en fysika ? 
Daartoe is zowel een sociale als een wereldbesahouwelijke omwente-
hng nodig. De sociale omwenteling van de 16e en 17e eeuw brengt 
de burger-stand op de voorgrond en deze geeft een ereplaats aan de 
mechanika. In deze kringen kent het experiment een geweldige her-
opleving. Er komt tenslotte een totale herwaardering, die zover gaat, 
dat de toegepaste wetenschappen bijna in hoger aanzien komen dan 
de zuivere wetenschappen en er als basis zullen voor dienen. Er is 
ook een omwentding in wcreldbeschouwing en dit o.a. ondcr invlocd 
van een verfijnde experimenteerkunst, die het natuurlijk gebeuren in 
zijn bestanddelen ontbindt en het te onderzoeken verschijnsel kunst-
matig uit zijn « natuurlijke » band met de omgeving isoleert, nl. door 
het opheffen van storende nevenverschijnselen. Deze omwenteling 
impliceert de overtuiging, dat dit geen tegen-natuurlijk gebeuren is, 
doch dat men indcrdaad langs deze weg waardevolle kennis over 
de natuur opdoet. Op die wijze staan kunst en natuur niet meer te
genover elkaar, doch worden werktuigkunde en mechanika opgeslorpt 
in de natuur-wetensahap. « Dann ist die Mechanik ein Teil der Physik 
und ist die Physik wesentlich zur Mechanik geworden im philosophi-
schen Sinn, weil die Physis (die Natur der Dinge) mechanisch ist, 
und im methodischen Sinn, weil die mechanische Methode jetzt im 
Prinzip in alien ihren Teilen angewandt werden kann » (2). Me-
chanicisme en expcrimentalisme worden a.h.w, twee aspekten van 
eenzelfde proces. 

(2) Op. cit. p. 10. 
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De wederwaardigheden, die met deze omwenteling gepaard gingen 
—• omwenteling, die zich lang niet ineens voltrok •— worden door de 
schrijver klaar toegelicht aan de hand van ihet werk van Henri de 
Monantheuil (1536-1606). Ofschoon in dezes werk een stap gedaan 
wordt in de richting van een versmelten van fysika en mechanika, 
wordt uiteindclijk toch de mechanika nog als tegen-natuurlijk van de 
fysika gescheiden. De opvatting van Aristoteles blijft nog triomferen. 
De mechanika blijft de teorie van de kunstmatige dingen (machines) 
en de fysika deze der natuurlijke dingen. 

Bij Francis Bacon (1561-1626) is de omwenteling reeds ongcveer 
voltrokken en het onderscheid tussen natuur en kunst opgeheven. 
W a t door kunst geproduceerd wordt, is volgens Bacon even natuur
lijk als dat, wat de natuur voortbrengt. Kunst is « natuur met behulp 
van de mens » en kan geen succes hebben, tenzij zij de natuur volgt. 
De Historia Artium wordt een deel van de Historia Naturalis, de 
werkingen der kunst zijn niet wezenlijk versohillend van deze der 
natuur en hetzelfde geldt ook voor hun voortbrengselen. Het expe
riment krijgt nu bij Bacon reeds zijn grote waarde « omdat de na
tuur der dingen zich gemakkelijker verraadt onder de dwang van de 
kunst dan in hun natuurlijke vrijheid ». Bacon is daarom ook de 
echte grondlegger van de « experimentele filosofie ». 

Er stelt zich ook het probleem van de kunstmatige en de natuur
lijke verbindingen : Meer en meer als natuurlijk aangeziene verbin-
dingen werden door de chemie van het begin der 17e eeuw kunst-
matig saraengesteld. De grens tussen natuur en kunst wordt dus ver-
legd naar de grens tussen datgene wat kunstmatig uiteengehaald en 
weer opgebouwd worden kan en datgene waarbij dit onmogelijk is ; 
op die manier zou dan het laboratorium beslissen wat « natuurlijk » 
en wat « mechanisch » is. Men ziet reeds waartoe dit leiden moet : 
de « naturen » zullen totaal geelimineerd worden uit de chemie en 
alle verbindingen zullen als mechanisch worden aanzien. 

Tenslotte is het Descartes (1596-1650) die deze versmelting van 
fysika en mechanika tot zijn uiterste konsekwenties doordrijft : « Het 
is duidelijk dat alle regels der mechanika ook in de fysika gelden, 
zodat alle dingen, die kunstmatig zijn, tegelijk natuurlijk zijn. Want 
als een uurwerk de tijd aangeeft met behulp van de raderen, waar-
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mec het gemaakt is, dan is dit voor het uurwerk niet minder natuur
lijk dan het voor een boom is, vruchten te dragen » (3). 

Het besluit van de auteur is dan het volgende : « Ursprunglich eine 
widernatiirliche List, wird die Medhanik nun zu einer Wirkung der 
Natur und Liefert deshalb auch das theoretische Fundament fur die 
Wissenschaft von der Natur » (4) . 

Aan deze belangwekkende uiteenzettingen van de auteur zou ik 
enkele beschouwingen willen vastknopen, die voornamelijk zullen 
dragen op twee punten : enerzijds op de omwenteling van het wereld
beeld in de fysika, anderzijds op de betekenis van de mechanika in 
het algemeen in het kader van de teoretische fysika. Het is duidelijk, 
dat dit geen kritiek op het werkje van R. Hooykaas impliceert, waar-
van het de gewilde beperktheid trouwens bewust overschrijdt. De 
bedoeling is eerst een meer algemeen beeld te geven van de voor-
naamste elementen in die omwenteling en dit op het plan van de 
teoretische fysika en dan verder na te gaan hoe die elementen, die 
rechtstreeks aanleiding gaven tot een nieuw wereldbeeld, nieuwe en 
onoverkomelijke moeilijkheden meebrachten, die slechts in een ver-
dere omwenteling hun oplossing zullen kunnen vinden. 

Het nieuwe standpunt ten aanzien van de natuur wordt slechts 
langzaam veroverd op de Aristotelische en scholastische natuurweten-
schap. Zoals Dijksterhuis schrijft : « Het substantiele denken, dat 
naar het wezen der dingen vroeg, moest vervangen worden door een 
funktioneel denken, dat de gedragingen der dingen in hun onderlinge 
afhankelijlcheid wil vaststellen, de behandeling der natuurverschijn-
selen in woorden worden opgegeven voor een matematische formu-
lering van de daarin waargenomen relaties » (5). 

Reeds de overgang van de teologische kausaliteit van Aristoteles 
naar de funktionele kausaliteit van Copernicus is geen plotse gebeur-
tenis geweest en in de ontwikkeling van de mechanika kan men noch 
spreken van het Grieks mirakel, noch van de macht der Middeleeu-
wen. Er bestaat enerzijds een zekere kontinuiteit tussen de oude 
Aristotelisch-sdholastieke denkbeelden en de nieuwe fysika die tot 

(3) Gecit. door R. Hooykaas p. 21. 
(4) Op. cit. p. 22. 
(5) Dijksterhuis, De mechaniseiing van het wereldbeeld, p. 330. 
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stand komt (6), anderzijds zijn er elementen, die zeer scherp de breuk 
met vroegere opvattingen beklemtonen : een nieuw ruimte-beeld, ont-
staan van het inertie- of traagheidsprinciep, en systematisch gebruik 
van het experiment. W a a r R. Hooykaas in het besproken werkje uit
sluitend dit laatste element bestudeert, gaan wij hier nader in op de 
andere. 

Korte schets van de fysika van Aristoteles 
Het is belangrijk er op te wijzen dat de fysika van Aristoteles geen 

samenraapsel is van ongerijmdheden « mais au contraire une theorie 
scientifique, hautement elaboree et parfaitement coherente, et qui non 
seulement possede une base philosophique tres profonde, mais enco
re.. . s'accorde -— bien mieux que celle de Galilee — avec le sens 
commun et I'experience quotidienne » (7). De fysika van Aristoteles 
is gebouwd op de zintuigelijke waarneming en vandaar resoluut an-
timatematisch. Zij weigert een geometrischc abstraktie in de plaats te 
stellen van de door de ervaring en het gezond verstand vastgestelde 
kwalitatieve gegevens ; zij ontkent de mogelijkheid zelf van een ma
tematische fysika en baseert zich daartoe op een heterogeniteit van 
de matematische koncepten met de gegevens der zintuiglijke erva
ring en op de onmogelijkheid voor de wiskunde de kwaliteit en de 
beweging te verklaren. Echte wetenschappelijke kennis is die kennis 
die aangeeft hoe het effekt met de oorzaak verbonden is, en die aldus 
de uiteindelijke oorzaken aanwijst. W a t de beweging betreft, deze is 
een veranderingsproces in tegenstelling met de rust, die — doel en 
eindpunt van de beweging — moet erkend worden als een toestand. 
Voornamelijk kenmerkend is, dat de Aristotelische fysika niet de 
mogelijkheid biedt de konkrete ruimte van haar eindige en wel geor-
dende kosmos te identificeren met de ruimte van de geometrie; even-
min kan men er trouwens een lichaam isoleren van zijn fysische om
geving. Aldus is het nodig in konkrete fysische problemen rekening 
te houden met die orde in de kosmos, en het konkrete gebied te be-

(6) Als gans het domein van de wetenschap langzaam doordrongen wordt van een 
nieuwe geest, die de weg opent voor nieuw feitenmateriaal, doch ook aan het 
reeds bekende een nieuwe interpretatie bezorgt, dan kan dit gebeuren op grond 
van een lange voorbereiding, waarvan het aandeel klaar naar voor gebracht 
is door Duhem, Clagett, Maier e.a. In deze voorbereiding spcelden de Middel-
eeuwse nominalisten van de Parijse universiteit een grote rol. 

(7) A, Koyrc. Galilee ct la revolution scientifique au t7ine siccle, p. *). 
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sohouwen waartoe een lichaam behoort (de « natuurlijke plaats ») 
krachtens zijn natuur ; deze verschillende domeinen kunnen niet aan 
dezelfde (bewegings-) wetten onderworpen zijn. Waar bv. de aardse 
lichamen in rechte lijn bewegen, bewegen de hemellichamen in cir-
kels : het sub- en het translunaire kennen verschillende wetten. 

Deze korte en onvolledige schets toont in elk geval aan dat de be
weging, om te blijven bestaan, een kontinue werking eist van een 
motor of kracht en onmiddellijk ophoudt wanneer deze laatste weg-
valt (d.i. als het bewegend lichaam van zijn motor gescheiden wordt). 
Dit sluit in dat het traagheidsprinciep, fundament van gans de nieuwe 
denkwijze, in de Aristotelische fysika kontradiktorisch is. 

Aan de basis van de nieuwe visie zal aldus een totaal nieuw kon-
cept van de beweging liggen, nauw verbonden met een nieuwe ruimte-
opvatting : het bewegingskoncept van Galilei. AUeen na deze ver-
nieuwing kan het traagheidsprinciep, basis van een rationele mecha
nika, geformuleerd worden. 

Het nieuw ruimtebeeld en het traagheidsbeginsel 

Copernicus, Tyoho Brahe en Kepler zijn het, wier werk recht
streeks aanleiding gaf tot de nieuwe visie. Kepler is hier belangrijk, 
omdat hij voor het eerst het element gravitatie als aantrekking op de 
voorgrond schuift, Voor Kepler zag men gravitatie slechts als een 
tendens van en in het zware lichaam (grave) naar het gemeenschap-
pelijk centrum van alle lichamen, of met Copernicus als een tendens, 
van het deel, dat zich opnieuw met het geheel wil verenigen. Aan
trekking als zodanig kende men niet. Kepler bevestigt echter niet de 
universele gravitatie, want voor hem gebeurt de zwaarteaantrekking 
enkel tussen « verwante » lichamen (invloed van Aristoteles !). W^at 
stond eigenlijk de formulering van de universele gravitatie en van het 
exakte traagheidsprinciep in de weg ? Hier raakt men aan het fun-
damenteel belangrijk punt in het tot stand komen van de nieuwe visie. 
W a t in de weg stond was een kwalitatieve opvatting van het univer-
sum als begrensde kosmos met een hemels dak. In de plaats moest 
een andere komen volgens welke het materieel wezen overal geheel 
en gans homogeen is. Alleen ten koste hiervan kan de aantrekking 
zich tot het universum uitbreiden en samenvallen met de gravitatie. 

Het is duidelijk, dat als gans de breuk met de vroegere opvattingen 
rond het inertieprinciep draait, dit ten nauwste samenhangt met de 
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ruimte-opvatting. Het grootste vooroordeel. overgeerfd van de Ouden 
was dat van de eenparig cirkelvomiige beweging als natuurlijke be
weging der sterren, onmiddellijk verbonden met de idee van een kos
misch centrum, een gestruktureerde kosmos. Dit was een logisch ge-
volg van de sferische symmetrie van de kosmos, waarbij de enige na
tuurlijke bewegingen verzoenbaar met deze symmetrie cirkelbewegin-
gen waren rond het centrum (sterren) en radiale bewegingen gericht 
naar het centrum der aarde (val der hchamen). Dit sluit in, dat het 
traagheidsprinciep, bevestigend dat een lichaam verwijderd van alle 
andere in rust is of in eenparig rechtlijnige beweging, totaal onvet-
zoenbaar is met de sferische, hierarchische en eindige kosmos der 
Ouden ; het inertieprinciep eist een euklidische ruimte, een onbegrens
de tijd en de mogelijkheid van een onbegrensd universum. Alle zo-
vele niet intelligiebele opvattingen voor het merendeel der Grieken, 
voor wie de wereld ein dig was en de tijd onderworpen aan de cyckli 
van de eeuwige vernieuwing. De intellektuele revolutie van de 16e 
eeuw is nu juist het invoeren van de oneindigheid in het universum. 
Bij de nieuwe opvatting zijn tijd en ruimte isotrope en homo-
gene verzamelingen : plaats en ogenblik zijn onverschillig voor de er 
zich afspelende verschijnselen. Het is in de verschijnselen zelf dat 
hun effektieve oorzaken zetelen ; outlast van de dwang van (natuur
lijke) plaats en ogenblik kan hun afzondering overwogen worden, 
minstens als hypotese, en daarmee begint de hun wetenschappelijke 
analyse. Een stoffelijk systeem oneindig ver verwijderd van alle an
dere zal inbeeldbaar worden en daarmee de formulering van het iner
tie princiep. Dat kosmisch onbegrensde zal ook de formulering van de 
wet der universele gravitatie mogelijk maken. 

Het nieuwe bewegingskoncept wordt geformuleerd door Galilei, en 
deze nieuwe opvatting van de beweging is essentieel voor de latere 
exakte formulering van het traagheidsprinciep. Voor Galilei nam 
iederecn aan dat de beweging ontologisch van een hoger niveau was 
dan de rust en nu bevestigt Galilei voor Descartes dat de beweging 
geen verandering is tussen twee toestanden, een simpel accidens in de 
onveranderlijke orde van het universum, doch dat zij een natuurlijke 
toestand is evengoed als de rust. De traagheid van de materie is niet 
meer in verzet tegen de beweging doch tegen elke verandering van 
de beweging. Deze idee, basis van het traagheidsprinciep, ontwikkelt 
Galilei nog slechts onvolkomen, omdat hij niet totaal verzaakte aan 
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de eindige kosmos der Ouden : Eenvoudig volgt hij Copernicus en 
plaatst de zon in het centrum. 

De bijdrage van Descartes 
Naast de klare en enorm vruchtbare formuleringen van het dimen-

siebegrip, danken wij aan Descartes het programma voor een om-
vattende matematische fysika. Waar zijn filosofie hem leidde tot de 
identifikatic van stoffelijk zijn en uitgebreidheid, volvoerde hij de 
eerste ernstige formalisatiepoging in de richting van zo 'n matema
tische fysika. en dit door aan de fysika het karakter toe te kennen 
van een geometrie van de beweging en van een mechanika. Alles in 
de natuur moet verklaard worden door « nombres, figures et mauve-
ment ». Dit mechanistisch programma, dat als basiselementen materie 
en beweging heeft, zal gans zijn tijd beheersen, alvorens door New
ton's werk radikaal van vorm te veranderen. 

Hoogtepunt van het mechanistisch denken ; Newton's werk 
Na Galilei, Descartes, Huygens e.a. was dc mechanika totaal uit 

het scholastisch pad getreden. Doch er moest nog een formele en uit-
drukkelijke uiteenzetting gegeven worden van de princiepen en grond-
slagen der mechanika. Dit was het werk van Newton, die tevens het 
toepassingsgebied ervan uitbreidde tot de hemelverschijnselen door 
zijn ontdekking van de wet der universele gravitatie. Tot Newton was 
de mechanika een geheel van particle waarheden, waar de dynamika 
der zware lichamen en de planetenbewegingen aan verschillende wet
ten gehoorzaamden. Newton schiep een nieuw algoritme om de een-
heid der princiepen aan te tonen, de « calculus fluxionum » (infinite-
simaalrekening), en hij instaureerde het modelredeneertype voor de 
klassieke fysika (opeenvolging van induktie en deduktie). Zijn be-
roemd werk Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) is 
opgesteld zoals de elementen van Euklides ; de mechanistische ver-
klaring (in de nieuwe betekenis, die dit bij Newton krijgt, cfr. infra) 
der bewegingen vervangt er hun geometrischc beschrijving, zoals ze 
opgevat werd door Ptolemaios en Copernicus. Bij Newton vinden we 
al de tema's terug die fundamenteel blijken voor een mogelijkc ont
wikkeling van een rationele mechanika : isomorfie en homogenitelt 
van de ruimte, (atomistische) homogeniteit van de materie, primaire 
rol van het inertieprinciep, interpretatie van de cirkelbeweging als 
een samengestelde beweging. 
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Newton's formele uiteenzetting van de princiepen der mechanika 
toont onmiddellijk dat zijn voornaamste vooruitgang t.o.v. zijn voor-
gangers (Gahlei, Huygens, Descartes...) op volgende punten draagt : 
Veralgemening van het krachtkoncept, invoeren van het massakon-
cept, klare en algemene uiteenzetting van het princiep van het krach-
tenparallelogram, opstellen van het princiep van aktie en reaktie. 

Vooral de veralgemening van het krachtkoncept is hier belangrijk, 
omdat daarmee het begrip mechanika zelf van betekenis verandert. 
Door zijn koherente formulering van de basisprinciepen der mecha
nika bekleedt Newton een centrale plaats in het mechanistisch den
ken en moet als de echte grondlegger ervan aanzien worden. Met 
Dijksterhuis kan men zeggen : « Door de invoering van het begrip 
kracht in de zin van een niet nader bepaalde oorzaak van een ver
andering in de snelheidsvektor van een stoffelijk punt... breekt New
ton bewust met het 17e eeuwse mechanisme waarin in de beweging 
van een lichaam alleen door een ander bewegend lichaam verande
ring kan worden gebracht en drukt hij een persoonlijke stempel op 
de mechanika, die haar voortaan zal kenmerken » (8). Het na-New-
toniaans mechanistisch denken heeft de koncepten kracht en materie 
als basiskategorieen (9). 

Het prototype van elke mogelijke krachtwcrking is de gravitatie-
kracht : deze werkt tussen 2 gegeven lichamen (partikels) volgens 
hun vcrbindingsrechte en is alleen afhankehjk van de afstand ertus-
sen. In die zin is deze kracht « eenvoudig ». De scherpste vorm van 
het mechanistisch denken in de fysika zal dan ook deze zijn, waar 
nlle krachten « eenvoudig » moeten zijn. Het experiment van Oersted 
in de teorie van het elektromagnetisme zal later in dat verband reeds 
een eerste grote moeilijkheid stellen aan het mechanistisch denken, 
omdat de erin optredende kracht niet in bovenstaande zin eenvoudig 
is. 

(8) Dijk.stcrhuis, op. cit., p. 515. 
(9) Hier komt onmiddellijk in verband met dc inerticwct als fundamenteel me

chanistisch clement dan tevens het zogen, inertiestelscl op de voorgrond. De 
problcmatiek hieromtrcnt staat tevens onmiddellijk in verband met de proble-
matiek van de absolute ruimte en tijd zoals deze door Newton werden inge-
voerd. Hierop ingaan zou echter te ver leiden en wij keren er enigszins op 
tcrug in een vcrdere paragraaf. 
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De voornaamste betekenis van Newton's werk voor het mecha
nistisch denkkader in de fysika ligt in het feit, dat zijn opwatting tot 
het einde der 19e eeuw het programma bleef voor elk teoretisch fysisch 
onderzoek : alle fysisch gebeuren moest herleid worden tot de mecha
nika, d.i. tot een werking van krachten tussen massapartikels, waar
bij dan de op afstand werkende gravitatiekracht als prototype voor 
elke krachtwerking fungeerde. 

De velden-fysika, een nieuwe omwenteling 

Sedert Newton trachtte men dan elk fysisch gebeuren tot een me
chanisch gebeuren te herleiden. er een mechanistische verklaring van 
te geven, d.i. een verklaring met behulp van de basiskategorieen der 
Newtoniaanse mechanika (te verstaan als de leer van de bewegingen 
der stoffelijke lichamen. gebruikt in het erbij behorend matematisch 
behandelingskader). Er rezen echter zware moeilijkheden op, naar-
mate de fysische teorieen ontwikkelden. Zonder deze ontwikkeling 
zeer uitvoerig te bespreken, schetsen wij er hier enkel de grote lijnen 
van. 

Het veldbegrip, dat uiteindelijk (minstens als ideaal) de opheffing 
zal impliceren van het mechanistisch denken in de fysika, is ontstaan 
in verband met de moeilijkheden, die inherent waren aan de klassieke 
mechanika en aan het mechanistisch denken in het algemeen. Deze 
moeilijkheden zijn in wezen te herleiden tot twee onderscheidcn (hoe-
wel toch samenhangende) groepen en deze zullen dan ook twee on
derscheidcn wortels van het veldbegrip kenmerken. De basiskatego
rieen van het mechanistisch denken zijn kracht en materie en het is 
rond de krachtnotie dat de moeilijkheden hun oorsprong vinden. 

In Newton's mechanika is de dualiteit van de kracht een funda
menteel element : de traagheidskrachten hebben er een gans andere 
plaats dan bv. de gravitatiekracht, die het prototype is voor alle an
dere krachten. Immers — in tegenstelling met de gravitatiekracht —• 
berust de traagheidskracht niet op een wisselwerking van massa's 
(partikels), doch moet gezien worden als een werking van de abso
lute ruimte als fysische realiteit. bepalend voor het traagheidsgedrag 
der lichamen. De problcmatiek zal enerzijds toegespitst worden op 
de elementen inertiekracht - absolute ruimte, anderzijds op de op af
stand werking van de gravitatiekracht als prototype (gezien het suc-
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ces der newtoniaanse gravitatieteorie) voor elke krachtwerking (10). 
De eerste richting zal een wortel opleveren voor het veldbegrip, die 
uiteindelijk leidt tot de algemene relativiteitsteorie, waar deze in we
zen een soort « reduktie » doorvoert door de vraag te onderzoeken : 
wat betekent het dat een kracht « werkt » ? ; de tweede richting zou 
men de elektromagnetische wortel van het veldbegrip kunnen noe-
men : hij leidt tot het koncept van het veld als autonome. irreducie-
bcle kontinue fysische realiteit. In de algemene relativiteitsteorie, waar
van het ontstaan zonder dit laatste (elektromagnetisch) vcldkoncept 
niet mogelijk zou geweest zijn. komen beide richtingen weer samen 
en versmelten in het vcldkoncept en de niet-euklidische geometric 
waartoe deze teorie leidt. In wat volgt gaan wij nu meer in detail na, 
hoe de ontwikkeling in die beide richtingen verloopt. 

a) Pcoblematiek in verband met dc krachtwerking als ivetking op 

afstand 

(met als voorbeeld dc gravitatiekracht) (11). 

Naast het massapunt en zijn beweging ontstond (in harmonie met 
Faraday's opvatting) bij de ontwikkeling van de elektromagnetische-
en lichtteorie het koncept van een nieuw soort fysische realiteit nl. 
het veld. Dit werd voorlopig, en zelfs nog grotendeels na Maxwell's 
matematisatie ervan, in aansluiting aan de mechanistische denkwijze 
als mechanische (bewegings- of dwang-) toestand aanzien van een 
hypotetisch de ruimte vuUend en elastisch medium : de aeter. Aldus 
werd de elektrodynamika herleid tot de mechanika van het (ver-
borgen) aetermidden (12). Naargelang de teorie eahter ontwikkelde 
(Hertz, Lorentz...) werd het veld meer en meer beschouwd als een 
irreduciebele kontinue fysische realiteit, even irreduciebel als de ma-

(10) In verband met het denkkader van de Newtoniaan.se mechanika schrijft Ullmo 
zeer gevat (in Lcs prolongcments modcrnes dc la notion de force, p. 8) : « On 
pent dire que le vide ct I'attraction qui s'y cxerce reconcilient la discontinuite 
de la matiere et la continuite de I'espace, et la constituent en un univers ». 

(11) Dit staat tevens klaarblijkelijk in verband met de dualiteit materiekracht aan 
de basis der klassieke mechanika. 

(12) W a a r de louter mechanistische koncepten niet meer volstonden voor een 
universitaire fysika (d.i. een fysika, die alle verschijnselen tot eenzelfde ver-
klaringsschema temgleidt) werd aldus een .semi-mechanistisch koncept bijge-
nomen. dat terug de eenheid moest redden. 
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terieparikels der klassieke mechanika. De Maxwell-Lorentzse teorie 
leidde bijna noodzakelijk tot de beperkte relativiteitsteorie langs het 
onderzoeken van de transformatie-eigenschappen der vergelijkingen 
van het elektromagnetisch veld. 

De beperkte relativiteitsteorie (B.R.) is reeds principieel een veld-
teorie, waar zij door haar kritiek op het begrip absolute gelijktijdig-
heid het bestaan van ogenblikkelijke op-afstand-werking uitsluit. 
Door aan de aeter zijn laatste mechanistische karakteristiek te ont-
nemen (nl. zijn toestand van rust) elimineert de B.R. definitief elk 
koncept van een mechanistisch interpreteerbare aeter en het elektro
magnetisme wordt er het type van de veldteorie (of het veld nu ge-
dacht wordt in termen van zijn komponenten en energiedichtheden of 
als een wereldtensor). Alle pogingen echter voor het gravitatiever-
schijnsel een analoge veldbeschrijving te geven binnen het kader der 
B.R., blijven zonder rezultaat, doch wijzen des te scherper op de moei
lijkheden, die nog inherent zijn aan het kader van de beperkte rela
tiviteitsteorie zelf en die als dusdanig onder b) infra zullen ter sprakc 
komen. 

De bindende schakel tussen a) en b) (dus ook tussen beide wortels 
van het veldbegrip), moet gezien worden in de aeterproblematiek, die 
inherent verbonden is met het begrip inertie systeem. Dit is het duide-
lijkst in de teorie van Lorentz en in de dubbelzinnigheid van zijn 
aeterkoncept : enerzijds is de aeter, waarvan de toestand het veld 
karakterizeert, in niets te onderscheidcn van het veld zelf, anderzijds 
treedt hij op als geprivilegieerd inertie-referentiestelscl, d.i. als een 
substituut voor de absolute ruimte als fysische realiteit. Hier treedt 
reeds duidelijk de dualiteit naar voor tussen de ruimte en wat « erin » 
gebeurt, tussen de ruimte en haar fysische eigcnschappen, een duali
teit die ook de B.R. kenmerkt. De duahteit vcld-ruimte (« waarin » 
het veld bestaat) vraagt een oplossing, die binnen het kader der B.R. 
niet mogehjk is. 

b) Problematiek in verband met inertiekracht-absolute ruimte 
Reeds in Newton's tijd ontstonden heftige diskussies in verband 

met het koncept van een absolute ruimte als fysische realiteit (13) en 

(13) Wij zijn supra in de bespreking van Newton's werk bewust niet ingegaan op 
deze problematiek, gezien dit ons te ver zou hebben geleid. Het is echter een 
essentieel element van Newton's mechanika en van gans het lateie mecha' 
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dit vooral onder impuls van Huygens en Leibniz. Deze waren beide 
overtuigd van de totale relativiteit van de beweging en van de ruim
te (14) doch de grote struikelsteen voor beide was de overgang van 
een algemeen kinematisch relativiteitsprinciep naar een dynamisch. Dit 
betekent het volgende ; louter kineniatisch gezien komt het (bij gelijk 
welke beweging) op hetzelfde neer of ik mijn referentiestelsel in rust 
nanzie en een ander in beweging ofwel omgekeerd. Dit is echter niet 
meer zo, als men zich op het standpunt der dynamika stelt (cfr. New
ton's bekend emmerexperiment). Het is dus de dynamika, die, door 
dit algemeen relativiteitsprinciep te beperken (nl. tot de zgn. inertie-
stelsels) een fysische inhoud geeft aan het begrip absolute ruimte. 
Dit begrip kan dan verbonden worden met de mogelijkheid minstens 
een kategorie geprivilegieerde referentiestelsels te bepalen : deze 
waarin een vrij materieel punt een rechte lijn beschrijft met eenparige 
beweging. De fysische realiteit der absolute ruimte waarborgt de gel-
digheid van Newton's traagheidswet. Het is niet meer eenvoudig hier 
nog een exakt relativiteitsprinciep te formuleren en zowel de argu-
mentatie van Leibniz als deze van Huygens is inadekwaat; toch hid
den ze vast aan hun fundamentele overtuiging, dat de ruimte niets 
meer was dan positionele kwaliteit van de lichamen (Leibniz' spatium 
est ordo coexistendi). Het is pas Mach die door zijn kritiek de grond 
van de moeilijkheden zal blootleggen, nl. in zijn suggestie traagheids
krachten op te vatten als een vermomde gravitatiewerking van (ver-
wijderde) massa's ; aldus kan hij als voorloper der algemene relati
viteitsteorie (A.R.) aanzien worden. 

De beperkte relativiteitsteorie, evenals de newtoniaanse mechanika, 
kent een geprivilegieerd statuut toe aan het inertiestelscl, en impli
ceert dus, dat het altijd mogelijk is een vrij materieel punt te bepalen 
(waarop geen krachten wcrken) of, wat op hetzelfde neerkomt, « re-
ele » krachten te onderscheidcn van « fiktieve ». De kritieken van de 

nistisch denken, dat ruimte en tijd cr optreden als absolute fysische rcalitcitcn 
en dit reeds opdat het traagheidsprinciep een fysische betekenis zou hebben. 
Newton zag echter zelf genocg de moeilijkheden in, die een zulkdanigc op
vatting impliceerde. En zijn argumcnten pro getuigen van alles behalve naV-
viteit. lets wat Einstein zelf duidelijk onderkende in zijn diskussie van het 
relativiteitsprinciep der klassieke mechanika (relativiteitsprinciep van Galilei-
Newton). 

(14) Met zekere restrikties wat Leibniz betreft. 
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algemene relativiteitsteorie zullen aantonen dat dit niet altijd zo is. 
In dit kader gezien situeert de B.R. zich totaal in het verlengdc van 
de klassieke mechanika door te steunen op ihaar (beperkt) relativi-
teitskarakter en de formele beschrijving van dit rclativiteitskarakter te 
wijzigen door het veplaten der Galilci-transformatics voor de Lorentz-
transformatics. Aldus beschouwd dringt de B.R. de vraag op omtrent 
de intrinsieke natuur van het inertiesysteem (de enige, doch funda
mentele mechanistische karakteristiek die ze nog over hield). 

Het is eerst in de algemene relativiteitsteorie dat Einstein een al
gemeen koherent dynamisch relativiteitsprinciep formuleert (steuncnd 
op het princiep der lokalc equivalentie van inertieveld en gravitatic-
veld). De uitbouw dezer teorie was enkel mogelijk op basis van een 
vcldkoncept zoals dit in de teorie van het elektromagnetisme vorm 
gckregen had, d.i. op basis van een opvatting die het vcldkoncept als 
onafhankelijk en irreduciebel koncept aanziet. De A.R. wordt nu dc 
type-veldteorie bij uitstek en die als voorbeeld zal dienen voor dc uni-
taire teorieen. In deze laatste wordt het dubbel doel nagestrcefd : 
enerzijds van een « versmelting » der verschillende velden (waaron
der voornamelijk elektromagnetisch veld en gravitatievcld) in een 
enkel centraal veld, bepaald door de metrick van een vier-dimensio-
naal kontinuiim met een komplexer struktuur dan een Riemannse 
ruimte; anderzijds van een herleiding der partikelkarakteristieken tot 
karakteristieken van het veld. Op die manier wordt dan een idcalc 
veldteorie opgevat. 

De A.R. (en analoog de unitaire teorieen) elimineert definitief het 
krachtkoncept, bron van alle moeilijkheden in het mechanistisch den
ken, door de formulering van een veralgemeend inertieprinciep. Het 
krachtbegrip is « weggegeomctriseerd » en opgenomen in een alge
mene kinematika langs de geometrie die ze onderstclt. Deze eliminatie 
van het krachtbegrip kan aldus als eerste inherente zin van het vcld
koncept aanzien worden. Op die wijze wordt een oplossing gegeven 
aan die moeilijkheden die in het mechanistisch denken centraal wa
ren. De dualiteit tusscn dc ruimte en wat « erin » gebeurt, bestaat 
niet meer, want veld en metrick van het kontinuiim bepalen elkaar 
wcderzijds. Het metrisch veld wordt dc ultieme fysische realiteit en 
de ruimte-tijd wordt herleid tot de vier-dimcnsionaliteit van het veld. 
Dit is in wezen dc betekenis van het princiep van algemene covariantie. 
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Besluit 

Op die manier wordt opnieuw — doch op een uitcrst originelc 
wijze — aansluiting gevonden met het fundamenteel inzicht, dat kri-
tiekers als Leibniz, Huygens en Mach leidde en hen ertoe aanzcttc 
het Newtoniaanse standpunt radikaal te verwerpen, hetwelk het be
staan impliceerde van een absolute ruimte, waarin de lichamen gco-
rnetrisch geisoleerd zijn, doch dynamisch verbonden door dc gravi-
tatiekrachten ertussen. 

Het is nu uitsluitend het veldkoncept dat tocgelaten heeft dit pro
gramma te vcrwezenlijken en dat in de rehabilitatie van Cartesiaanse 
(en Leibniziaanse) inzichten tevens de betekenis ervan grondig heeft 
gcwijzigd. 

Deze al te korte schets van de ontwikkeling der mechanika en van 
dc moeilijkheden die inherent blekcn aan het mechanistisch denken, 
leidde tenslotte tot een beklemtonen van de nieuwe omwenteling, die 
gans het hedendaagsc teoretisch-fysisch denken beheerst en die een 
veldcnfysika definitief voorrang geeft op een meahanistische fysika, 

H. Roelants (Leuven). 
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RESUME 

En rapport avec une etude de R. Hooykaas traitant de I'histoire des relations 
entre physique et mecanique, il est interessant d'approfondir le probleme pose. 
Get auteur etudie les rapports entre phusis (nature) et techney (art) pour une 
periode a partir des grecs jusqu'a Descartes. II y a lieu d'ajouter ici quelques 
considerations, se referant dune part a la revolution de la physique a I'epoque de 
Newton (mecanicisme newtonien), dautre part a la signification generale de la 
mecanique dans le developpement de la physique theorique. Notre preoccupation 
est d'esquisser tout d'abord une vue generale des elements les plus importants 
d'ordre physique dans cette revolution « mecaniciste », qui elimine definitivement 
les conceptions aristoteliciennes; ensuite de considerer comment ces elements, en-
gendrant necessairement une nouvelle vision du monde, ont conduit en meme temps 
a des difficultes insurmontables, qui ne trouveront leur solution que dans une 
nouvelle revolution, celle dune physique (idfale) des champs. 

La notion de champ, notion centrale de la physique theorique actuelle, est nee 
des difficultes inherentes a la mecanique classique. Ces difficultes se pr^sentent 
surtout en rapport avec la notion de force et se reduisent essentiellement a deux 
categories distinctes, qui marqueront alors deux racines dlstinctes de la notion de 
« champ » (dans sa forme id^ale). Dans la mecanique newtonienne la dualite de 
la force est un element essentiel : les forces d'inertie, actions sui generis de I'espace 
absolu comme r^alite physique, y occupent une tout autre place que p.e. la force 
de gravitation. La problematique se concentre d'une part sur les elements force 
d'inertie - espace absolu, d'autre part sur Taction a distance de la force gravlta-
tionnelle, prototype de toute autre force. La premiere orientation procure une 
racine de la notion du champ, qui va finalement deboucher dans la theorie de la 
relativite generale; la deuxieme conduit (dans la theorie de relectromagnetisme 
et de la relativite restreinte) au concept du champ comme realite physique con
tinue autonome et irreductible. Le lien entre ces deux orientations doit etre cherch^ 
dans les concepts d'ether et de systeme d'inertie. Dans la theorie de la relativite 
generale et dans lcs theories dites unitaires ces deux directions se retrouvent dans 
le concept de champ et dans la geometrie non-euclidienne auxquels ces theories 
conduisent. Ici la notion de force est en principe eliminee par la formulation d u n 
principe d'inertie generale et impliquee dans une cinematique generale par la geo
metric quelle suppose. Le champ metrique y devient (au moins comme « ideal ») 
I'ultime realite physique et la structure espace-temps y est reduite a la 4-dimen-
sionalit^ du champ. 
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