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MERSENNE EN DE VALWET VAN GODFRIED 
WENDELIN 

C. de PA TER 

Terwijl voor Aristoteles en zijn Middeleeuwse volgelingen de valbeweging on-
losmakelijk aan een medium verbonden was (I), nam Galilei, zoals bekend, juist 
de ideale valbeweging in vacuiim als uitgangspunt. Hij postuleerde dat alle li-
chamen in een lege ruimte even snel vallen, ongeacht hun gewicht of vorm. (2) 
Deze fundamentele stap maakte de vraag naar een algemene wet zinvol, waarin 
het verband werd gegeven tussen valweg en valtijd voor een willekeurig vallend 
lichaam. Dat verband formuleerde Galilei zelf voor het eerst in 1604 in de naar 
hem genoemde valwet, die hij later in de Discorsi (1638) afleidde uit de -op een-
voudsgronden aangenomen- evenredigheid van snelheid en tijd: 

"Als een lichaam met een eenparig versnelde beweging vanuit de rusttoestand valt, dan verhou-
den zich de in bepaalde tijden doorlopen ruimtes zlch als de kwadraten van deze tijden." (3) 

Of, wat op hetzelfde neerkomt: gerekend vanaf de rusttoestand verhouden de 
wegen die in gelijke, opeenvolgende tijdsintervallen worden afgelegd, zich als 
de rij der oneven getallen 1,3,5,... (4) Deze laatste formulering heeft zijn voor-
keur: evenals veel van zijn tijdgenoten hechtte Galilei er veel waarde aan na-
tuurwetten uit te drukken in eenvoudige (pythagoreische) getallenreeksen. 

Een moeilijkheid vormde de experimentele kant van het valprobleem. Nog 
afgezien van het feit dat het creeren van een geschikt vacuum toen nog onmoge-
lijk was, zodat de luchtweerstand niet kon worden geelimineerd, bracht ook de 
uitvoering van kwantitatieve valproeven in de open lucht de nodige moeilijkhe-
den met zich mee. Nauwkeurige metingen van de valtijd waren nog niet moge-
lijk, zeker niet bij kleine valhoogten, omdat er geen goede klokken waren. Gali
lei heeft zijn wet dan ook niet door rechtstreekse valproeven geverifieerd, maar 
door metingen te verrichten aan loden ballen, die hij in een zwak hellende goot 
liet rollen. (5) Gezien de kwantitatieve onzekerheden is het niet verwonderlijk 
dat er in de eerste helft van de zeventiende eeuw op empirische gronden verschei-
dene alternatieven voor de valwet zijn voorgesteld, steeds in de vorm van getal
lenreeksen, die aangeven hoe de in gelijke, opeenvolgende tijdsintervallen afge-
legde valwegen zich verhouden. 

Daar komt nog bij dat verscheidene tijdgenoten van Galilei zich moeilijk los 
konden maken van de waarneembare valbeweging in een medium. Zij konden 
niet aannemen dat alle lichamen in gelijke tijden gelijke afstanden doorlopen, 
ongeacht hun vorm, grootte en dichtheid. Zo wilde de bekende aristotelische astro-
noom Giambattista Riccioli (1598-1671), die als eerste een serie redelijk nauw
keurige valproeven verrichtte, op grond hiervan wel de valwet van Galilei aan-
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vaarden voor ieder in de lucht vallend lichaam afzonderlijk, maar niet als alge-
meen geldige wet. Hij stelde diverse theorema's op die een antwoord gaven op 
de vraag naar de invloed van de grootte, de vorm en het soortelijk gewicht van 
een vallend lichaam enerzijds en de rol van het medium anderzijds, omdat het 
voor hem als aristotelisch denkende onderzoeker onaanvaardbaar was de abstracte 
val in vacuum als uitgangspunt te kiezen. (6) 

MERSENNES VERGELIJKING VAN VALWETTEN 

De brede belangstelling die er in de eerste helft van de zeventiende eeuw bestond 
voor het valprobleem vinden we terug in de uitgebreide correspondentie van de 
minoriet Marin Mersenne (1588-1648), waarin temidden van een breed spectrum 
van natuurwetenschappelijke problemen ook de valbeweging royale aandacht 
krijgt. In diverse brieven komen vragen aan de orde als: wat is de oorzaak van 
de val en waarom is deze beweging versneld; blijft een lichaam versneld bewe-
gen of wordt de valsnelheid op den duur constant; wat is de rol van het medium 
en welke invloed hebben, grootte, vorm en soortelijk gewicht van een vallend 
lichaam; wat is het wiskundig verband tussen het door een vallend lichaam afge-
legde traject en de daarvoor benodigde tijd? Daarnaast vinden we ook meer spe-
cifieke problemen, zoals: hoeveel tijd heeft een vallend lichaam nodig om de af-
stand maan-aarde te overbruggen? 

Behalve in Mersennes correspondentie (waarop ik nog terugkom), worden deze 
kwesties ook in een aantal van zijn werken besproken. Met name in de BalUstica 
(1644) komt de vraag naar de wet voor het valverschijnsel uitvoerig aan de orde. 
Eerder had Mersenne aan de wiskundige Florimond Debeaune (1601-1652) een 
aantal problemen voorgelegd, waaronder de vraag naar een (mathematisch) be-
wijs voor de juistheid van Galilei's valwet van de "nombres impairs". Debeau
ne voldeed aan dit verzoek (7) en het door hem gegeven bewijs werd door Mer
senne eerst aan Descartes meegedeeld en later in zijn BalUstica opgenomen. (8) 
Daarnaast bespreekt hij in dit werk nog vier andere voor de val in omloop zijnde 
wetten, waarvan er zijns inziens een slechts bij benadering voldoet en de overige 
drie in het geheel niet. De herkomst van de wetten wordt in de BalUstica echter 
niet vermeld. (9) 

Een valwet die naar het oordeel van Mersenne bij benadering voldoet, mits 
de door het voorwerp afgelegde afstand klein is ten opzichte van de straal van 
de aarde, is de ' sinus-versus-wet' van de astronoom Ismael BoulUau (1605-1694). 
De wegen die in gelijke tijden worden afgelegd, zijn volgens Boulliau op te vat-
ten als projecties van gelijke cirkelbogen die langs een cirkelomtrek (met straal 
de afstand tussen lichaam en aardmiddelpunt) worden afgelegd ten gevolge van 
een eenparige cirkelbeweging. Daarvoor geldt (zie de door kopieren lets vervormde 
fig.l) AB:AC:AD = sinusversus(X_EAI): sinusversus(Z_EAH): sinusver-
sus(A_EAG) = sinusversusa: sinusversus2a: sinusversus3a = 1-cosa: l-cos2a: 
l-cos3a = sin^'/2a: sin^a: sin^l'/aa. De in deze wet uitgedrukte verhouding is 
dus schaalafhankelijk: voor or = 60° vinden we bijvoorbeeld AB:AC:AD = 1:3:4 
en voor a = 30° is deze verhouding ongeveer 1:4:8. (10) 
Omdat voor zeer kleine hoeken a geldt sina = a is in dat geval AB:AC:AD = 
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Fig. I 

1:4:9. De wet van BouUiau komt hierop neer dat de val een harmonische 
trilling is, die eindigt in het centrum van de aarde. (11) 

Naast de wet van Boulliau kende Mersenne nog drie andere wetten voor de 
verhouding van de in gelijke tijden afgelegde wegen. AUereerst noemt hij de ver
houding volgens de meetkundige rij 1:2:4:8..., die onder anderen in 1645 is ver-
dedigd door de jezuiet Petrus Cazraeus (Cazree, Casree, 1589-1664) (12). -
Daarnaast vermeldt hij de verhouding volgens de rij der natuurlijke getallen 
1:2:3:4..., van een "philosophus subtilissimus". Verderop in de BalUstica schrijft 
Mersenne de wet toe aan "Varro et a l i j" . Met " V a r r o " doelt hij op Michel 
Varron (7-1586) uit Geneve en tot de " a l i j " behoorde onder anderen Honore 
Fabri (1607-1688), die over deze wet een brief schreef aan Mersenne. Er zijn ech
ter ook andere namen te noemen. (13) Beide betrekkingen worden door de mi
noriet afgewezen, omdat ze in strijd zijn met de door Galilei geformuleerde wet 
van de oneven getallen, die blijkbaar als enige met de ervaring overeenstemt. Ver-
gelijkende tabellen laten immers in beide grote afwijkingen zien van de wet der 
oneven getallen. 

DE VALWET VAN WENDELIN 

De derde valwet die uiteindelijk eveneens door Mersenne wordt verworpen, is 
die van de Zuidnederlandse astronoom Godfried Wendelin. Aan diens verhou-
dingsgetallen voor de in gelijke tijden afgelegde wegen wordt echter in de Bal
Ustica veel meer aandacht besteed dan aan de beide andere afgewezen reeksen 
en ze was reeds eerder door Mersenne besproken in zijn Harmonie Universelle. 
De wet van Wendelin luidt in de weergave van de minoriet dat in elk tweetal op 
elkaar volgende gelijke tijden wegen worden afgelegd die zich verhouden als het 
kleinste en grootste deel van een in uiterste en middelste rede verdeeld lijnstuk. 
(14) Voordat ik hier verder op inga, wil ik eerst de auctor intellectualis van de 
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wet kort bij de lezer introduceren en vervolgens aandacht schenken aan diens 
eigen mededelingen hierover. 

Godfried Wendelin (1580-1667) is vooral bekend geworden door zijn astro-
nomische waarnemingen. (15) Hij observeerde een groot aantal maansverduiste-
ringen, waarvan hij verslag deed in zijn Eclipses Lunares ab anno 1573 ad 1643 
observatae (1644). (16) Waarschijnlijk was hij de eerste die een (overigens niet 
erg nauwkeurige) uitdrukking gaf voor de helling van de ecliptica als functie van 
de tijd (Loxiasseu de obliquitate solis diatriba, 1626). Gelijktijdig door hemzelf 
en een aantal correspondenten uitgevoerde waarnemingen stelden hem in staat 
de geografische lengte van enkele steden te verbeteren. Hij merkte verder op dat 
het aantal oscillaties van een slinger in de winter groter was dan in de zomer en 
dat vergroting van de amplitude de periode deed toenemen. Wendelin was een 
overtuigd copernicaan, die blijkens zijn Pluvia purpurea (1646) en zijn Terato-
logia cometica (1652), niet schroomde in de eerste decennia na de veroordeling 
van Galilei zijn copernicaanse standpunt openlijk te verdedigen. Met gebruik-
making van waarnemingsgegevens die hem door de provenfaalse geleerde Nico
las Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) gegeven waren, toonde hij aan dat de 
beweging van de manen van Jupiter ten opzichte van deze planeet voldeed aan 
de derde wet van Kepler, die zegl dat het kwadraat van de omlooptijd van een 
planeet evenredig is met de derde macht van de afstand tot de zon. Als verdienste-
lijk astronoom wordt hij ook vermeld door Newton in de Principia in verband 
met de bepaling van de gemiddelde afstand tussen de aarde en de maan. (17) 

Van 1598-1612 bezocht Wendelin diverse plaatsen in het buitenland, onder 
andere ook Forcalquier (ten noordoosten van Marseille), waar hij behoorde tot 
de kring die Peiresc te Aix om zich heen verzameld had. Mede dank zij diens 
rijke bibliotheek bleef Wendelin op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op 
astronomisch gebied, terwijl hij bovendien over telescopen kon beschikken voor 
het doen van uitgebreide waarnemingen, onder andere aan maaneclipsen. 

Zijn leven lang heeft Wendelin een uitgebreide correspondentie gevoerd, niet 
alleen met Peiresc, maar ook met Mersenne, Gassendi, Puteanus, Constantijn 
Huygens en vele anderen. Dankzij de briefwisseling van Mersenne zijn we ervan 
op de hoogte dat Wendelin actief deelgenomen heeft aan de discussie over de 
valbeweging, zoals deze in de eerste helft van de zeventiende eeuw in brede krin-
gen gevoerd werd, dikwijls in samenhang met de kwestie van de aardrotatie. Voor
al na 1629 had Mersenne zich intensief met de valverschijnselen beziggehouden. 
Mede door de invloed van Descartes geloofde hij nog in 1631 niet dat de valbe
weging (blijvend) versneld was. (18) Aanvankelijk had hij ook kritiek op door 
Galilei vermelde resultaten van valproeven, waarop ik nog terugkom. Hoewel 
hij in 1632 diens valwet als de enige juiste betrekking tussen tijd en afgelegde 
weg aanvaard lijkt te hebben, is zijn twijfel nooit helemaal verdwenen. De gehe-
le periode van 1632 tot zijn dood in 1648 wordt enerzijds gekenmerkt door een 
toenemende acceptatie van de valwet van Galilei, maar anderzijds door een voort-
durende onzekerheid over de juistheid ervan, een onzekerheid die ook geldt voor 
andere kwesties die met de valbeweging te maken hebben. Nog in 1647 verzucht 
hij dat we er eigenlijk nog maar bitter weinig van afweten. (19) 

In de periode 1630-1632 correspondeerde hij met diverse geleerden over een 
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aantal kwesties aangaande de valbeweging. Omdat Wendelin in een brief aan 
Mersenne (15 juni 1633) op diens -niet bewaard gebleven- schrijven reageert, we-
ten we dat ook de Zuid-Nederlandse astronoom hierover was benaderd, waar
schijnlijk mei 1632. Uit diens antwoordbrief blijkt niet alleen dat hem door Mer
senne drie vragen over de valbeweging waren voorgelegd, maar ook dat hij er 
in deze tijd een eigen valwet op na hield, die hier voor het eerst, een jaar na de 
verschijning van Galilei's Dialogo, ter sprake wordt gebracht. 

Ad literas ergo tuas, Latinas alteras, 
aheras Gallicas respondere admonitus 
fortuitis tertiis, quas heri dum apud 
Ampliss. Trevisium caeno, Nobilis 
quidam vir reddidit; (etsi nee ad ma-
num sunt, et memoriam dum advoco 
mihimet ignosco) quaesitum puto a te 
ecquid de diversi ponderis corporibus 
cadentibus censerem ? Et crescatne ce-
leritas lapsu procedente ? Quare autem 
ea proportione? 

Non is sum qui subitaria scriptione 
cum ipso lapsu proruere velim atque 
elidi: et altiiis hoc argumentum inda-
gandum est. Arbitror tamen atque im-
bibi ejusdem materiae ac densitatis 
corpora quamquam ponderis diversi 
ferri eadem celeritate: experimento ad
monitus ponderum ab altitudine 200 
pedum simul devolutorum simul in 
subjectum planum delatorum. 
Celeritas quin augeatur continue, du-
bium nemini hactenus puto fuisse: et 
exemit haesitationem notalum discri-
men a principio motus ad spacii me
dium moxque ab hoc ad imum. Plu-
res enim arteriae citatioris pulsus 
numerabam primis 100 pedibus quam 
secundis ac ferme in ratione 8 ad 5 
prorsus ut videatur augmentum hoc in-
tendi secundum proportiones sectionis 
Divinae seu rationis mediae et extre-
mae. Atque hoc obiter libatum sic 
habeto. 

Wat uw brieven betreft, de ene in het Latijn en de andere 
in het Frans — door een toevallige derde brief, die giste-
ren, terwijl ik bij de geachte heer Trevisi dineerde, door een 
of andere edelman werd afgegeven, werd ik eraan herin-
nerd dat ik ze [beide] nog moest beantwoorden. 
Al heb ik ze dan niet bij de hand en bied ik mijn veront-
schuldigingen aan dat ik uit mijn geheugen moet putten-
ik meen dat u informeerde naar mijn standpunt over val-
lende lichamen van verschillend gewicht; en [was uw vraag]: 
neemt de snelheid tijdens het vallen toe en waarom dan 
Ljuist] in deze verhouding? 

Ik ben niet zo iemand die door een overhaast schrijven sa-
men met de val zelf voorover zou willen storten en verplet-
terd worden, en het volgende argument moet [dan ook] 
grondiger worden onderzocht. Ik meen echter -tot die con-
clusie ben ik gekomen- dat lichamen van dezelfde materie 
en dichtheid, ook al verschillen ze in gewicht, met dezelfde 
snelheid meegevoerd worden. Hiervan raakte ik overtuigd 
door een experiment met zware voorwerpen die van een 
hoogte van 200 voet [65 m] tegedolijk waren losgelaten en 
[ook] tegelijk in een eronder liggend vlak waren neer-
gekomen. 

Ik meen dat het tot nu toe voor niemand twijfelachtig ge-
weest is, of de snelheid [wel] voortdurend toeneemt; en dat 
[iedere] aarzeling wordt weggenomen door een duidelijk ver-
schil [tussen de afstand] vanaf het begin van de beweging 
tot het midden van de weg en vervolgens [die] vanaf dit 
midden tot het einde. Ik telde immers meer slagen van een 
tamelijk snel [kloppende] slagader (20) voor de eerste hon-
derd voet dan voor het tweede honderdtal, en wel juist 
ongeveer in de verhouding 8:5, zodat u ziet dat deze toe-
name zich gedraagt volgens de verhoudingen van de gul
den snede, ofwel van de middelste en uiterste reden. Maar 
houdt u er wel rekening mee dat het slechts terloops is aan-
gestipt. (21) 

Wendelin heeft dus Mersenne antwoord gegeven op elk van de drie vragen. Wat 
betreft de valsnelheid van lichamen met verschillend gewicht, lijkt Wendelin al
leen gelijke eindsnelheid aan te nemen voor lichamen van dezelfde materie en 
dichtheid. Hij spreekt althans niet over lichamen van verschillende materie en 
dichtheid. Dat de valbeweging versneld is, is voor hem geen punt van discussie. 
Het experiment waarop Wendelin zijn wet baseert is wel erg mager: twee waar
nemingen uit de Mosse pols' lijkt een weinig solide basis. In elk geval houdt hij 
ook zelf een slag om de arm, en met het noemen van concrete getallen geeft hij 
de mogelijkheid tot toetsing. 
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Deze wet van Wendelin is door Mersenne meerdere malen ter sprake gebracht, 
het eerst in de Quaestiones theologicae et physicae (1634), vervolgens in de Har
monie Universelle (1636) en daarna nog in de BalUstica (1644). Ondanks het feit 
dat hij geneigd was de wet van Galilei te accepteren stortte Mersenne zich kenne-
lijk gretig op iedere andere wet die voorgesteld werd om te zien of ook deze wet 
met de waarnemingen in overeenstemming was of wellicht nog beter voldeed dan 
die van Galilei. Immers, zoals reeds zagen, besprak Mersenne nog in de BalUsti
ca een zestal bestaande valwetten, die ik in een tabel nog een keer samenvat 
(zie figuur 3). (22) 

In opvolgende gelijke tijden t,, t2,... legt een vallend 
lichaam wegen Si, S2,.. 

1:3:5:7:9... 

sin^a:sin22a:sin^3a 

1:2:4:8:16... 

1:2:3:4:5:... 

1 -.xw^w^... 
met x = Q/2]/5+ 1) 
(= 1:2:3:5:8...) 

. af die zich verhouden als: 

Galileo Galilei (1564-1642) 

I. Boulliau (1605-1694) 

P. Cazree (1589-1664) 

G.B. Baliani (1586-1666) 

G. Wendelin (1580-1667) 

Fig. 3 

Bij de behandeling ervan krijgt de wet van Wendelin ruime aandacht. (23) 
Deze had in elk geval voor Mersenne de bekoring van mathematisch minstens 
even fraai te zijn als die van de oneven getallen. Wendelin zelf geeft de wet 
in de vorm dat bij opvolgende, gelijke wegen Si en S2 de benodigde tijden t] 
en t2 zich verhouden als x : l , met -\ = (^/i^5+ 1). (24) Men kan gemakkelijk 
aantonen dat dit gelijkwaardig is met de door Mersenne gegeven formule
ring dat bij gelijke, opvolgende tijden de afgelegde wegen zich verhouden als 
l:x, met x = ('/2]/5-l-1). 

Omdat Wendelin zelf niet alleen de gulden snede noemt, maar ook de 
' Fibonacci-verhouding' 8:5, laat Mersenne zien dat de verhouding tussen twee 
opeenvolgende getallen in een rij Fibonacci-getallen (dat is een rij [anl, met 
an = n̂-2 + V i ) steeds beter beantwoordt aan de verhouding volgens de gulden 
snede, zodat hij ter vergelijking van Galilei's wet van de oneven getallen met 
die van Wendelin, in een tabel de wet van Wendelin weergeeft met een rijtje 
Fibonacci-getallen. (25) 
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In de onderstaande tabel (figuur 4) geeft Mersenne om beide wetten zo goed 
mogelijk te kunnen vergelijken twee Fibonacci-rijen, een met beginterm 3 en een 
met beginterm 5. Het gegeven dat de afgelegde weg in voeten is vermeld heeft 
in zoverre weinig waarde dat het eerste getal in de rij van Galilei willekeurig ge-
kozen is. Ook de keuze tj = 0,5 sec. verliest aan betekenis, omdat de valwet van 
Wendelin schaalafhankelijk is. (26) 

ti = 0,5 sec 

î 

6̂ 

t? 

h 

Galilei 

Si 

3 
9 
15 
21 
27 
33 
39 
45 

Wendelin 

Si in voeten 

Si 

5 
8 
13 
21 
34 
55 
89 
144 

Si 

3 
5 
8 
13 
21 
34 
55 
89 

Fig. 4 

Mersenne's intense belangstelling voor vragen en problemen rond de valbewe
ging, zowel in zijn correspondentie als in zijn werken, is eerder reeds door Dijkster-
huis gesignaleerd. In zijn Val en worp schenkt hij er ruime aandacht aan, waar-
bij ook de valwet van Wendelin ter sprake komt. Hij schrijft hierover dat deze 
wet "door Mersenne in zijn Harmonie Universelle zeer behoorlijk in staat wordt 
geacht, de valverschijnselen te kunnen samenvatten". (27) Na een korte uitleg 
van de wet en een summiere weergave van Mersenne's berekeningen, stelt Dijkster-
huis vast dat de minoriet 

"tot de opzienbarende conclusie komt, dat er zooveel overeenkomst bestaat, dat het bijna niet 
mogelijk is om te zien, volgens welke van de twee wetten de val verloopt." (28) 

Dijksterhuis suggereeert echter ten onrechte dat Mersenne hier een algemene 
uitspraak doet. Het tegendeel is waar. De minoriet zegt er uitdrukkelijk bij dat 
er alleen gedurende de eerste vijf halve seconden sterke overeenkomst is: 

"qu ' i l n'est pas quasi possible de sgauoir si la cheute se fait suiuant la 3 [de 2e van fig.4, d.P.], 
ou la premiere colomne, iusques a la cinquiesme demie seconde: mais si Ton poursuit plus ou
tre, les nombres de la 3 [de 2e van fig.4, d.P.] colomne s'augmentent beaucoup plus que ceux 
de la premiere." (29) 

Vervolgens trekt hij hieruit nog de conclusie dat we uit een beperkt aantal waar
nemingen geen wet mogen afleiden, zoals Wendelin dat deed, omdat blijkbaar 
voor een beperkte valtijd de waarnemingen door verschillende wetten kunnen 
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worden beschreven. Daarmee heeft Mersenne uiteraard nog geen keuze tussen 
beide mogelijkeden gemaakt, althans in dit citaat niet. Zijn voorkeur steekt hij 
echter bepaald niet onder stoelen of banken. In een ' Aduertissement pour les 
mouuemens violents', verderop in de Harmonie Universelle, wijst hij de wet van 
WendeHn resoluut af: 

"II faut remarquer en faueur de 1 'onziesme Prop, du 2. liuvre des Mouuemens, qu Ml est impos
sible que les corps pesans descendent vers le centre de la terre, selon la ligne coupee en moyenne 
& extreme raison." (30) 

Zijn grote bezwaar is dat de getallen in de kolom(men) van Wendelin snel 
onvoorstelbaar groot worden. Mersenne rekende uit dat een vallend lichaam 
volgens de wet van Wendelin reeds in een halve minuut een afstand zou heb
ben afgelegd, groter dan de door Copernicus opgegeven waarde voor de afstand 
tussen de aarde en de vaste sterren. Er is maar een goede wet en dat is die van 
Galilei: 

". . . I'experience m'a tousiours monstre que le mouuement des corps, assez pesans pour fendre 
Pair sans difficulte, s'augmente en raison doublee des temps de leurs cheutes." (31) 

Wat Wendelin zelf betreft, ook hij heeft later zijn eigen wet laten vallen en defi-
nitief gekozen voor die van Galilei. Dat weten we uit de correspondentie tussen 
Wendelin, Gassendi, Mersenne en Constantijn Huygens naar aanleiding van een 
van de vragen over de valbeweging die Mersenne had gesteld. Deze vraag luidde 
als volgt: Stel dat een lichaam ongehinderd tot het middelpunt van de aarde zou 
kunnen vallen en dat overal dezelfde valwet geldt, na hoeveel tijd wordt dan het 
middelpunt bereikt, gerekend 1) vanaf het oppervlak van de aarde, 2) vanaf de 
maan en 3) vanaf de zon. 

Zonder betrouwbare resultaten van valproeven is deze vraag uiteraard niet 
te beantwoorden. Nu komt er in Galilei's Dialogo een passage voor (32) waar
in de auteur meedeelt dat een kogel van 100 pond in 5 seconden valt over 
100 ellen (53 m). Mersenne uitte hierop terecht kritiek en stelde er zijn eigen 
resultaat tegenover, dat de in deze tijd afgelegde weg 300 voet (pieds du Roy) 
bedroeg (97,5 m), bijna het dubbele van de door Galilei vermelde uitkomst, 
maar nog altijd beduidend minder dan de werkelijke waarde (in vacuum 
122,5 m). Hij berekende nu op basis van de valwet van Galilei de valtijd 
vanaf het oppervlak tot aan het middelpunt van de aarde. Volgens Galilei's 
meting zou deze valtijd 28,2 minuten bedragen en volgens zijn eigen meting 19,9 
minuten. (33) 

Gezien de onzekerheid van de proefuitkomsten had Mersenne ook Wende
lin de vraag over de valtijd naar het centrum voorgelegd, zoals we gezien 
hebben. In 1635 schreef deze aan Gassendi dat de door Mersenne bedoelde af
stand in 12 minuten zou worden afgelegd. In 1636 en 1639 herhaalt Wendelin 
in twee brieven aan Constantijn Huygens dit getal van 12 minuten. Pas in 1641 
vertelt Wendelin in een derde brief aan Constantijn Huygens, hoe hij aan dit 
getal komt: 
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Experimentis sescentis didici, lapidem ca- Uit een groot aantal experimenten heb ik ge-
dentem pervolare 52 pedes secundis hora- leerd dat een vallende steen 52 voeten [16,9 
rijs 1 "-10"*. Quoniam vero hinc ad een- m] aflegt in 7/6 seconde. Aangezien er nu van 
trum telluris sunt hujusmodi diastemata hier tot het centrum van de aarde 377404 van 
377404 admodum, pedes 19625000 scilicet, zulke afstanden zijn -19625000 voeten 
et fesiinalio casus procedi! in ralione du- namelijk- en de valbeweging verloopt volgens 
plicaia suorum momenlorum -quod etiam de evenredigheid [van de afgelegde wegen en] 
nupero suo opere demonstravit Galilaeus- de kwadraten van de ervoor [benodigde] tij-
radixquadrataistorumdiastemalumest 614 den -wat ook Galilei in zijn pas verschenen 
1/3; itaque, ut se habet 1 ad 614 1/3, ita werk bewezen heeft-is de vierkantswortel van 
se habent r ' -10 " ' ad minuta 12', quod er- deze afstanden 614 1 / 3 ; dus, zoals 1 zich ver-
at inveniendum. houdt tot 614 1/3, verhoudt 7/6 seconde zich 

tot 12 minuten, wat gevonden moest worden. 
(34) 

Het blijkt dus dat Wendelin intussen zijn eigen gulden-snede-wet losgelaten heeft 
ten gunste van de door Galilei gegeven wet. Over de motieven daarvan tasten 
we in het duister. Toen hij in 1643 de Harmonie Universelle (1636) van Mersen
ne in handen kreeg, schreef hij kort daarna in een brief aan Gassendi, die blij
kens de inhoud ook voor Mersenne bestemd was, dat hij zijn eigen wet al lang 
voor die van Galilei had ingeruild. Hij nam het de auteur min of meer kwalijk 
dat deze hem desondanks nog de gulden-snede-wet toeschreef. Zelfs beweerde 
hij de evenredigheid tussen afgelegde weg en het kwadraat van de vaUijd al te 
hebben aangenomen, voordat Galilei deze wereldkundig gemaakt had. (35) 

De vraag rijst, wat Wendelin met dit laatste bedoelde. Gezien de uitdrukking 
"pas verschenen" ligt het voor de hand dat hij hier dacht aan de verschijning 
van de Discorsi (1638). In dat geval heeft zijn bewering — nog afgezien van het 
feit dat het bewijs ervan ontbreekt — geen betekenis, omdat Galilei immers zijn 
wet reeds in de Dialogo (1632) publiceerde. (36) Omdat Wendelin echter in zijn 
brief (van 1643) beweert dat Mersenne (in 1636) beter had kunnen weten, lijkt 
het uitgesloten dat hij op de Discorsi doelt. De conclusie dat de Zuidnederlandse 
astronoom de wet van de oneven getallen 'dus ' reeds voor de verschijning van 
de Dialogo had aangenomen, is echter weer in strijd met het gegeven dat hij zijn 
gulden-snede-wet in de reeds besproken brief van 15 juni 1633 opnieuw poneer-
de, zonder enig alternatief. Het lijkt daarom zinvol aan te nemen dat Wendelin 
'ergens' tussen 1633 en 1638 van gedachten is veranderd. (37) 

Wat Mersenne betreft, het standpunt dat de valwet van Galilei de voorkeur 
verdient boven andere wetten, is hij trouw gebleven. Toch blijft hij met het 
vraagstuk van de valbeweging bezig, want nog in zijn Reflectiones physico-
matfiematicae (1647) schrijft hij dat de wet van de oneven getallen met geen an
dere is te vergelijken. Na alle argumenten die hij er reeds voor aanvoerde, ver-
wijst hij in dit werk naar Jacques Alexandre Le Tenneur, die hem op zijn drin-
gend verzoek een uitvoerige brief schreef, waarin Fabri's werk diepgaand 
gecritiseerd werd, inclusief diens valwet. (38) 

Zoals we al zagen, duidt ook Mersenne Galilei's wet bij voorkeur aan met 
de toen gangbare term 'wet van de oneven getallen', vanwege de rij 1,3,5,... voor 
de verhouding van de in opeenvolgende gelijke tijden afgelegde wegen. In de brief 
van Le Tenneur worden de besproken wetten eveneens weergegeven in de vorm 
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van getallenreeksen. Dat onder de verschillende andere valwet-reeksen ook de 
door Wendelin voorgestelde 'gulden snede-rij' voorkomt, is niet verwonderlijk, 
gezien de sterke bekoring die er van deze verhouding uitging. (39) Niet voor niets 
is de Latijnse naam 'sectio divina'. Of Wendelin om die reden gepoogd heeft 
de valwet een 'gulden-snede-wet' te laten zijn, is niet duidelijk. Daarvoor is zijn 
relaas te fragmentarisch. Het pleit in elk geval voor hem dat hij de wet later heeft 
laten vallen ten gunste van die van Galilei. In elk geval heeft ook de valwet van 
Wendelin bijgedragen aan de intense en boeiende discussie, die in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw gevoerd werd over de juiste getallenreeks voor de val
beweging, een discussie die ondenkbaar is zonder het allerwege gehuldigde 
pythagoreisch-platonische ideaal om natuurverschijnselen te beschrijven met be-
hulp van eenvoudige getal verhoudingen. (40) 
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NOTEN 

1. Aristoteles, Physica IV, 8, 216a; ed. W.O.Ross, Aristotle 's Physics (Oxford, 1936, repr. 1979), 
p.380-382, 587-591; E.J. Dijksterhuis, Val en Worp (Groningen, 1924), p.I8. 

2. Galileo Galilei, Discorsi e Dimostrazioni matematiche intorno a due nuouescienze (Leida, 1638), 
in: ed. A. Favaro, Le opere di Galileo Galilei 20 vol. (Firenze, 1890-1909; repr. 1%8) vol.VIII, 
p.l06-107,116; id. ed. S. Drake, Galileo: Two newsc/ences(Madison, 1974) p.65-66,75; Dijkster
huis, Val en worp (noot 1), p.228. Aristoteles' opvatting over 'licht' en 'zwaar' maakt zijnthe-
orie nog complexer: het gaat zowel om een valbeweging als om een 'stijgbeweging', zoals het 
omhooggaan van rook. Gallei kent echter in navolging van Archimedes alleen zware lichamen: 
Wanneer een lichaam omhooggaat, is dat een gevolg van de opwaartse druk. 

3. Dijksterhuis, Val en Worp (noot 1), p.240,259; vgl. 278-279; Galileo Galilei, Dialogo sopra i 
due massimi sistemi del mondo tolemaico, e copernicano (Fiorenza, 1732) in: ed. A. Favaro, 
Opere (noot 2), vol. VII, p.248; ed. S. Drake, Dialogue concerning the two chief world systems 
(Berkeley/ Los Angeles, 1953) p.221-222; Galilei, Discorsi, in Favaro, Opere VIII (noot 2), p.209, 
theor. II, prop. II; Drake, Two new sciences (noot 2), p.166. 

4. Galilei, Discorsi, in Favaro, Opere VIII (noot 2), p.210 (Cor.l)-212; Drake Two new sciences 
(noot 2), p.167-169. 

5. Galilei, Discorsi, in Favaro, Opere vol. VIII (noot 2), p.212-213; Drake, Two new sciences (noot 
2), p.169-170. 

6. J.B. Riccioli, Almagestum Novum Astronomiam Veterem Novamque complectens observatio-
nibus aliorum el propriis novis theorematibus, problematibus. ac tabulis promotam in tres to-
mosdistributam (Bononiae, 1651, 3 torn., 2 vol.), Tom. I, lib.II, cap.XXI ("De Velocitate Grau-
ium Naturali motu descendentium & Proportione incrementi velocitatis eorum", vol.1, p.89a-91); 
Tom. 1, lib.IX, sect.IV, cap.XVI (". . . Proponitur selecta Theoremata & Problemata de Graui-
um et Leuium Velocitate & velocitatis Incremento, ex nostris experimentis tarn in Aere, quam 
in Aqua deprompta", vol.11, p.381b-397); Riccioli had speciale toestemming gekregen om de 
op de index geplaatste Dialogo van Galilei te lezen, p.386a; vgl. Dijksterhuis, Val en Worp (noot 
1), p.338-341 en A. Koyre, Metaphysics and Measurement: essays in the scientific revolution 
(London, 1968), p. 102-108. Vgl. ook Descartes' kritiek op de valwet van Galilei, eds. C. de Waard 
et al., Correspondance du P. Marin Mersenne religieux minime 16 vol. (Paris, 1932-1986) vol. 
VIII, p. 101, 114, 497; vol.X, p.87-88; eds. Ch. Adam en P. Tannery, Oeuvres de Descartes 
13 vol. (Paris, 1897-1913; herz. ed. Paris, 1966-1976), ihb. vol.11, p.571; vol.Ill, p.164-165; 
vol. XI, p.629. 

7. De Waard, Correspondance (noot 6), vol. VIII, p.362 (brief van Debeaune aan Mersenne van 
26 mrt 1639); Adam/Tannery, Oeuvres (noot 6), vol. V, Additions, p. 537-538; vgl. voor de 
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briefwisseling tussen Debeaune (ook: De Beaune), Descartes en Mersenne, p.513-514. Het be
wijs van Debeaune gaat impliciet uit van een eenparig versnelde en expliciet van een weerstandsloze 
valbeweging. Het verloopt ongeveer als volgt: Neem aan dat een lichaam in een minuut valt over 
een afstand AB en in de volgende minuut de in B verworven snelheid behoudt. Dan zal volgens 
hem in de tweede minuut een afstand 2AB worden afgelegd, omdat de gemiddelde snelheid in 
de eerste minuut de helft is van de in B verworven snelheid. Omdat de zwaarte ook in de tweede 
minuut een afgelegde weg AB zou opleveren, wordt in de tweede minuut in totaal BC = 3AB 
afgelegd. De volgende 2 minuten zou het lichaam, bij constant blijvende snelheid, 2AC = 8AB 
afleggen, dus in de derde minuut 4AB, waarbij weer 1 AB bijkomt vanwege de zwaarte, samen 
5AB. En zo ad inf. 

8. Brieven van Descartes aan Mersenne en aan Debeaune (beide 30 apr. 1639), De Waard, Cor
respondance tx^ooxk), vol.VIII, p.411 (9), 422; idem in Adam/Tannery, Oei/vres(noot9), vol.11, 
p.534 (9),544; Descartes wees erop dat Galilei's formuleonmogelijk juist kon zijn, omdat licha
men op den duur met constante snelheid vallen. Blijkbaar wil de Franse filosoof, in overeenstem
ming met de door hem geponeerde identiteit van ruimte en materie, de val in plenum bestuderen 
en is hij niet bereid Galilei's abstractie van een medium te aanvaarden, De Waard, Correspon
dance (noot 6), vol. VIII, p.lOl, 114, 497; vol.X, p.87-88; Adam/Tannery, Oeuvres (noot 6), 
vol.11, p.571; vol,III, p. 164-165; vol. XI, p.629; F. Marini Mersenni minimi 5a//wr/coe//)cc»fi-
tismologia (Parijs, 1644, met aparte paginering opgenomen in: Cogilata physico-mathematica, 
Parijs, 1644) p.46-49 (prop. XVII: Ex dictis rationem eruere, ob quam grauium casus suam au-
get velocitatem in ratione duplicata temporum). Het bewijs van Debeaune is door Mersenne bij-
geschreven op p. 100 van zijn Traitez de la natvre des sons, et des movvemens de toutes sortes 
de corps, in Harmonie vniverselle contenant la theorie et la pratiqve de la mvsiqve (Paris, 1636), 
ed. F. Lesure, 3 vol. (Paris, 1965) vol.1, p. 100. 

9. Mersenne, BalUstica (noot 8), p.49-59. 
10. Zie voor kwesties van schaalonafhankelijkheid, dimensiehomogeniteit e.d. bijv. J. Palacios, Di

mensional Analysis (London, 1956); vgl. D.H. Krantz et al.. Foundations of Measurement, vol.1 
(New York/London, 1971); R.P. Kroon, "Dimensions", Journal of the Franklin Institute, 292 
(1971), p.45-55; E.J. Post, "Physical dimensions and covariance". Foundations of Physics, 
vol.12 (1982), p. 169-195). Meegedeeld door dr. J. van Brakel, fac. wijsbegeerte, Universiteit Utrecht 
(brief 7 juli 1984). 

11. Mersennne, BalUstica (noot 8), p.49-50; I. Boulliau, Philolai sive dissertationis de vero syste-
mate mundi libri IV {Amsterdami, 1639) p. 11-12,16; De Waard, Correspondance {noot 6), vol.111, 
p.626-629 (manuscript van Boulliau over de 'sinus-versus-wet'), vgl. p. 449 (aantek. '1.27'), 
p.447-452, 626-629 en vol.XII, p.301; zie voor Boulliau(d): H.J.M. Nellen, Ismael Boulliau 
(1605-1694), nieuwsjager en correspondent, 2 dl. (diss. Nijmegen, 1980); H.J.M. Nellen, Ismael 
BouUiau (I605-I694), astronome, epistolier, nouvelliste et intermediaire scientifique (Maars-
sen, 1994). 

12. P. Cazraeus, Demonstratio physica, qua ratio, mensura, modus ac potentia accelerationis mo
tus in naturali descensu gravium determinatur (Parisiis, 1645); P. Gassend(i), Epistolae tres de 
proportione quagravia descendentia acceleranlurquibus ad totidem epistolas R.P. Cazraei S.J. 
respondetur (Parisiis, 1646), in P. Gassendi, Opera omnia 6 vol. (Lugduni, 1658), vol.Ill, 
p.564-650; De Waard, Correspondance XII (noot 6), p.301; Dijksterhuis, Val en Worp (noot 
1), p.358-364, 399, 400; vgl. ook [J.C. Lobkowitz], Sublimium ingeniorum crux. Jam tandem 
aliquando deposita a Joanne Caramuel Lobkowits Gravium lapsum cum tempore elapso com-
ponente, concordiamque experimentis & demonstrationibus Geometricis firmante (Lovanii, 1644). 
Christiaan Huygens kritiseerde dit werkje van Lobkowitz in zijn De motu naturaliter accelerato 
(1646), in D. Bierens de Haan et al. (eds.), Oeuvres Completes de Christiaan Huygens, publiees 
par la Societe Hollandaise des Sciences, 22 vol. (La Haye, 1888-1950), vol.XI, p.68-75. 

13. M. Varro, De motu tractatus {Gene\ae, 1584) p. 12-13; vgl. A. Koyre, Etudes Galileennes (Pa
ris, 1966) p.89. Mersenne, BalUstica, in Cog/ra/a (noot 8), p.51-52,120; vgl. Mersenne, 7ra/-
tez... de Corps, in Harmonie Universelle (noot 8), vol.1, p.93-95 en M. Mersenne, Reflectiones 
physico-mathematicae, in Novarum observationum physico-mathematicarum Tomus III (Pa
risiis, 1647), p.63-235, ihb. 131. Zie verder voor andere verdedigers van de 'wet van Varro' en 
de erover gevoerde discussie: De Waard, Correspondance (noot 6), vol. XII, p.285-300, ihb. 
285-290; vgl. p.285-286, noot I en p. 301-302; vol. XIV, p.43 noot I, 164 noot I; vol. XV, 
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p.173-199, 226-231, 234-236; S. Drake, "Free fall from Albert of Saxony to Honore Fabri", 
Studies in History and Philosophy of Science, vol.5 (1974-1975) p.347-366; Dijksterhuis, Val 
en Worp (noot 1), p. 160, 329. 

14. Mersenne, BalUstica, in Cogilata (noot 8), p.50-51; Mersenne, Traitez... de Corps, in Harmo
nie Universelle (noot 8), vol.1, 125-128, vol.11, p.329, 330. 

15. Andere vormen van de naam van Wendelin: Godefroid Wendelin of Wendelen en Godefridus 
Wendelinus of Vendelinus; zie voor hem vooral F. Silverijser, "Godefroid Wendelen (1580-1667)", 
Bulletin de I'Institut archeologique liegeois 58 (1934) 91-158 en 60 (1936) 137-190. 

16. Zie voor de werken van Wendelin: Silverijser, Bulletin 58 (noot 15), p.93-96; vgl. ed. P. Tami-
zey de Larroque, Lettres de Peiresc, 7 vol. (Paris, 1888-1898) vol.1, p.158-159. 

17. I. Newton, Philosophiae naturalisprincipia mathematica (honAxni, 1687) p.406(Lib.lII, prop.IV, 
Theor.IV); eds. A. Koyre en I.B. Cohen, Isaac Newton 's Philosophiae Naturalis Principia Ma-
thematica, 2 vol. (Cambridge, 1972) vol.11, p.567; ed. A. Motte, rev. F. Cajori, Sir Isaac New
ton, 's Mathematical Principles of Natural Philosophy and his System of the World (Berkeley, 
1960) p.407. 

18. De Waard, Correspondance (noot 6), vol.Ill, p.188; vgl. vol.11, p.257, 280; Dijksterhuis, Val 
en Worp (noot 1), p.374; zie voor Mersenne en de valbeweging ook R. Lenoble, Mersenne ou 
la naissance du mecanisme (Paris, 1943) p.468-471. 

19. M. Mersenne, Reflectiones, in Novarum observationum (noot 13), p. 141: "Ex quibus omnibus 
satis mihi constare videtur nil adhuc hactenus de motu accelerato fuisse demonstratum..." 

20. Zie voor tijdmeting met de pols o.a. W.F. Kiimmel, "Der Puis und das Problem der Zeitmes-
sung in der Geschichte der Medizin", Medizinhistorisches Journal, vol.9 (1974), p.1-22; D.D. 
Gibbs, "The physician's pulse watch". Medical History, vol.15 (1971), p.187-190; vgl ook Ric
cioli, Almagestum novum (noot 6), vol.1, p.88v. 

21. De Waard, Correspondance (noot 6), vol.111, p.430-433, ihb. 430-431, cf.p.434, aantek.'1.28'; 
het origineel bevindt zich in de Bibliotheque nationale te Parijs (Fonds des manuscrits: Nouvel-
les acquisitions fran?aises, 6205, fol.lO. Lettre de Wendelin a Mersenne du 15 juin 1633). De 
Waard heeft het gebruik van hoofdletters en de interpunctie gemoderniseerd; ik heb beide weer
gegeven conform het manuscript. Zie figuur 2 voor de relevante passage van dit ms. waarin de 
wet te vinden is. Hier vermeldt Wendelin geen tijdsduur, maar elders (zie noot 34) stelt hij dat 
een steen 52 voet viel gedurende 7/6 sec. Volgens de gulden snede wordt dit ca. 1,89 sec. voor 
104 voet. Neemt men deze waarde als uitgangspunt, dan geldt voor de volgende 104 voet een 
valtijd van l,17sec. Kiimmel noemt 4000 slagen per uur een goede waarde, dwz. 1,11 per secon
de (Medizinhist. Journal (noot 20), p.5). Dat leidt tot 2,1 resp. 1,3 polsslag, bij een " snelle pols " 
wellicht 2,5:1,5. Hoe dit wordt gemeten, blijft onduidelijk. (Als Wendelin echter spreekt van 
52 voet in 7/6 sec, heeft hij inmiddels de wet van GaUlei aanvaard. Volgens s= '/2gt' wordt 
in vacuum de eerste honderd voet (32,5 m) in 2,57 sec.afgelegd en de volgende 1(X) voet in 1,06 
sec. Bij een (zeer) snelle pols komt dat dus neer op 3 4 3,5 slagen voor de eerste honderd voet 
en 1,5 of lets meer voor de tweede honderd.) 

22. Mersenne, BalUstica, in Cogilata (noot 8), p.46-52, prop.XVII-XVIII; de wet die G.B. Riccioli 
(1598-1671) aanvankelijk had voorgesteld, voordat hij de Dialogo van Galilei las en deze door 
experimenten bevestigd vond, wordt door Mersenne niet genoemd; vgl. de vindplaatsen in noot 6. 

23. Mersenne, Traitez... de Corps, in Harmonie Universelle (noot 8), vol.1, p.125-128; Mersenne, 
BalUstica, in Cogilata (noot 8), p.50-51. 

24. De verdeling van een lijnstuk AB in uiterste en middelste reden houdt in het vinden van een punt 
C, zodat AC :CB = CB:AB. Nemen we AC = 1 en CB = x, dan krijgen we de vergelijking x* = x-I-1, 
dus X = (' /2(^5 -I-1) = 1,618. De verhouding 1 :x is de ' sectio divina' ofwel de ' gulden snede'. 

25. Een meetkundige rij a, ax, ax', ax',... (a constant, a*0) met reden x = ('/2(y'5-(-1) = 1,618 noem 
ik een gulden-snede-rij (a„ = ax", als aQ= a). De rij heeft de eigenschap a„ = a^.j -t- a„.2 (n> 1). 
Het omgekeerde is echter niet waar: een willekeurige rij la„| met de eigenschap a„ = a„., -(- an.2 
(een rij van Fibonacci) hoeft geen gulden-snede-rij te zijn. Het bekendste voorbeeld is de rij van 
de Fibonacci-getallen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,..., waarvoor niet geldt dat voor drie opeen
volgende getallen de gulden snede-verhouding van toepassing is, bijv. 3 : 5 ^ 5 : 8 . Wd geldt voor 
een Fibonacci-rij, dat de limiet voor n -• «> van het quotient an/a„., gelijk is aan '/2 (y'5 + 1). 
Maw. hoe verder je in een Fibonacci-rij komt, hoe meer deze op een gulden-snede-rij gaat lij-
ken. Vandaar dat Wendelin van de gulden snede overstapt op de Fibonacci-verhouding 5:8, Traitez 
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... de Corps, in Harmonie Universelle (noot 8), vol.1, p. 127. De naam van Fibonacci wordt 
overigens door Mersenne niet genoemd. 

26. Mersenne, Traitez... de Corps, in Harmonie Universelle (noot 8), vol.1, p.126. Figuur 4 is een 
door mij verbeterde tabel. Mersenne zelf had in de Galilei-kolom 27 vergeten. Ik heb daarom 
in deze kolom de getallen 33, 39, 45, 51 door de getallen 27, 33, 39, 45 vervangen. Verder geeft 
Mersenne in de eerste Wendelin-kolom als laatste getal 94, dat ik in 144 heb verbeterd (volgens 
de Fibonacci-eigenschap 55 -(- 89 = 144). In de BalUstica geeft Mersenne alleen de tweede Wendelin-
kolom, omdat deze beter past bij de Galilei-kolom, BalUstica, in Cogitata (noot 8), p.51. Vgl. 
voor de schaalafhankelijkheid ook de noten 10 en 40. 

27. Dijksterhuis, Val en Worp (noot 1), p.376. 
28. Dijksterhuis, Val en Worp (noot I), p.386. 
29. Mersenne, Traitez... de Corps, in Harmonie Universelle (noot 8), vol.1, p.126, prop. XI. 
30. Mersenne, Traitez des Consonances, des Dissonances, des Genres, des Modes. & de la Compo

sition, in Harmonie Universelle (noot 8), vol.11, p.329. Mersenne verwijst hier naar het Trai
tez... de Corps, in Harmonie Universelle (noot 8), vol.1, prop. XI, p.125-128; vgl. R. Dugas, 
La mecanique au XVIIe siecle (Neuchatel, 1954), p.98. 

31. Mersenne, Traitez... de la Composition (noot 30) in Harmonie Universelle (noot 8), vol.11, p.330. 
Mersenne neemt op p.229 aan dat de straal van de aarde gelijk is aan 17175000 pied de roy ( 
5579 km; 1 pied de roy = 0,3248394 m, zie H. Doursther, Diclionnaire universel des poids et 
mesures anciens et modernes (Amsterdam, 1965), p.4l4). Mersenne gaat uit van de rij 3,5,8,...in 
de laatste kolom van figuur 4 en concludeert dan: " . . . si la cheute duroit vne minute d'heure, 
& qu 'elle suiuist la proportion des sections continuelles de ladite ligne, les corps pesans feroient 
plus de septante mille fois le semidiametre de la terre dans la soixantiesme ou derniere demie 
seconde, c'est a dire, qu'ils feroient plus de chemin qu'il n'y a d'icy aux estoiles, quelque dis
tance que leur donne Copernic." Zijn bewering dat in de zestigste halve minuut meer dan 70.(XX) 
aardstralen wordt afgelegd is vreemd, gezien het feit dat t ^ = 377(X)0 aardstralen, op basis van 
zijn eigen gegevens. Volgens mijn berekening is de totale afgelegde weg na 30,5 sec. gelijk aan 
tj3 = 2,72.10" voet = 1,58 miljoen aardstralen (deze is na t„ seconden gelijk aan t„^.2-t2 *= 
t„ + 2); ' '"s 13 lets meer dan een halve minuut is de uit de Commenlariolus van Copernicus af 
te leiden afstand van 1,4 miljoen aardstralen overschreden (J. Teichmann, Wandel des Weltbil-
des (Miinchen, 1980),p.68); Teichmann neemt de waarde van de aardstraal volgens Ptolemeiis, 
dwz. ca. 5273 km; deze waarde is overigens onzeker, V. Bialas, Erdgestalt, Kosmologie und 
Weltanschauung (Stuttgart, 1982), p.37,49; Doursther, Diclionnaire (noot 31), p.280. Na 1 mi
nuut is deze afstand ca. 3,386.10" aardstralen.) 

32. Dijksterhuis, Valen Worp(noot 1), 278, n.184 en 340, n.99 ("Riccioli"); Galilei, £>/a/ogo (noot 
3), in Favaro, Opere (noot 2), vol.VII, p.250; Drake, Dialogue (noot 3), p.223. 

33. M. Mersenne, Traite de mouvemens et de la cheute des corps pesans et de la proportion de leurs 
differentes vitesses, etc. (Paris, 1633), p.10-21 (prop.II-IV). Mersenne gaat uit van I el (Galilei) 
= 1,5 voet (pied de roy) = 0,49 m; vgl Traitez... des Corps in Harmonie Universelle (noot 
8), p.87 (waar Mersenne de el van Galilei stelt op 166,67 pied de roy = ca. 0,54 m), p.91 (cor.I); 
I pied de roy = 0,32484 m (vgl. noot 31). 

34. Godefroid Wendelin aan Constantijn Huygens, 7 mai I64I, De Waard, Correspondance (noot 
6), vol. X, p.630; J.A. Worp (ed.), De briefwisseling van Constantijn Huygens, (1608-1687), 
6 vol. ('s-Gravenhage, 1911-1917), vol.3, p.167. De 52 voet van Wendelin is opmerkelijk hoog: 
16,9 m in plaats van 6,7 m (in vacuiim), dwz een fout van meer dan 150%. Blijkbaar een zeer 
onnauwkeurige (tijd)meting. De straal van de aarde is volgens Wendelins opgave blijkbaar 6375 
km (vgl. de waarde in noot 31), af te leggen in 19 sec. in plaats van de 12 sec. die Wendelin 
berekende met zijn 52 voet in 7/6 sec. 

35. Brief van 11 juli 1643, Gassendi, Opera omnia (noot 12), vol. VI, p.455a; De Waard, Correspon
dance (noot 6), vol. XII, p.239 (".. . ad rationem duplicatam devenisse antequam Galilaeus sua 
edidisset"); vgl. De Waard, Correspondance (noot 6), vol.Ill, p.222. 

36. Zie noot 3 voor de vindplaatsen. 
37. Een mogelijke opiossing zou zijn dat Wendelin een latere editie van de Harmonie Universelle, 

verschenen tussen 1638 en 1643, in handen gehad heeft. Lenoble vermeldt in zijn bibliografie 
echter een dergelijke uitgave niet, Lenoble, Mersenne (noot 18), p.XII-XXXI. Het is ook moge
lijk dat Wendelin, toen hij Mersenne kapittelde, een later jaartal dan 1636 voor de verschijning 
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van de Harmonie Universelle in gedachten had, maar dan lijkt het tevens noodzakelijk te veron-
derstellen dat hij er niet van op de hoogte was dat Galilei zijn valwet reeds in de Dialogo had 
gepubliceerd. Wat Mersenne betreft, mogelijk was hij inderdaad in 1636 niet op de hoogte van 
Wendelins veranderde inzichten. Als hij namelijk in 1644 in de BalUstica opnieuw de gulden-
snede-wet aan de orde stelt, doet hij dit zonder de naam van Wendelin te noemen (vgl. ook noot 22). 

38. Mersenne, Reflectiones, in Novarum observationum (noot 13), p.135; De Waard, Correspon
dance (noot 6), vol.XV, p.173-199 (brief van J. Le Tenneur aan Mersenne, 12 april 1647); vgl. 
p.226-231 (brief van Le Tenneur aan Mersenne, 21 mei 1647). 

39. Mersenne geeft bij de behandeling van Wendelins valwet een uitvoerige bespreking van de de 
'gulden snede' of 'sectio divina', Mersenne, Traitez... des corps, in Harmonie Universelle (noot 
8), p.126-127; Mersenne, BalUstica, in Cogitata (noot 8), p.52-55. 

40. Mersenne c.s. hebben bij het beoordelen van de diverse getallenreeksen die de verhouding van 
de afgelegde wegen in gelijke opeenvolgende tijdsintervallen voorstellen, geen oog gehad voor 
het probleem van de schaal(on)afhankelijkheid. Het heeft alleen zin een rij verhoudingsgetallen 
voor gelijke tijdsintervallen op te geven, als de keuze van deze intervallen er niet toe doet. Voor 
Galilei's wet geldt, als we bijv. de tijdseenheid drie keer zo groot nemen, 1:3:5 = 
(1 -f3-t-5):(7-i-9-i- ll):(13-t-15-1- 17). Voor de wet van Wendelin geldt dit niet, want 3:5:8ison-
gelijkaan(3-l-5-l-8):(13:21:34):(55:89:144) = 4:17:72 = 3:13:54. In 1646 stelde Huygens de 
eis dat in een deugdelijke valwet de verhouding S1/S2 in de rij S|,S2,... alleen mag veranderen, 
als de verhouding t,/t2 verandert, waarbij t|,t2,.. de tijden zijn waarin de wegen S|,S2,... wor
den afgelegd. Dit criterium van Huygens is overigens sterker dan schaalonafhankelijkheid. Huygens 
schreef dit in een brief aan Mersenne, De Waard, Correspondance (noot 6), vol.XIV, p.567-573; 
D. Bierens de Haan et al. (eds,), Oeuvres Completes de Christiaan Huygens, 22 vol. (La Haye, 
1888-1950), vol.1, p.24-28; Chr. Huygens, Horologium oscillalorium (1673), in Oeuvres Com
pletes, vol.XVIII, p.123-132; vgl. Dijksterhuis, Val en Worp (noot 1), p.423-430. 


