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Inleiding
Jan Weerdenburg

E = mc2. Waarschijnlijk is het de meest bekende wetenschappelijke formule. De wetenschapper die meteen met deze formule geassocieerd wordt:
Einstein natuurlijk! Laat een willekeurig iemand een afbeelding van het
markante hoofd van deze wetenschapper zien en het wordt onmiddellijk
herkend. De naam van de theorie die met deze wetenschapper verbonden
is, is al even bekend: de relativiteitstheorie. Maar dan houdt het op. Einstein was een genie en de relativiteitstheorie is alleen to begrijpen door
andere genieen. Waar E = mc2 voor staat, weten we niet. Maar tot de verbeelding spreken Einstein en de formule wel. De relativiteitstheorie is een
van de natuurkundige theorieen die in dit Studium Generale programma
In Grote Lijnen aan de orde kwam.
In een vijftal lezingen werden enkele belangrijke ontwikkelingen in de
natuurkunde geschetst. Deze lezingen zijn op schrift gesteld en vormen
de inhoud van deze bundel. We starten daarbij met Galileo Galilei en zijn

positie als hoofdrolspeler in de wetenschappelijke revolutie die in de
zestiende en zeventiende eeuw plaatsvond. Natuurwetenschap werd een
aparte discipline (apart van bijvoorbeeld filosofie). Gesteld kan worden
dat uiteindelijk de natuurwetenschap het Christendom verving als belangrijkste determinant in het Westeuropese wereldbeeld. Het begon met
het ter discussie stellen van het geocentrische model (de aarde als middelpunt van het heelal) en culmineerde in het werk van Newton. De grondslagen van de fysica waren gelegd. In de loop van de negentiende eeuw
werd deze fysica regelmatig ter discussie gesteld, maar er konden nog
geen grondslagen voor een nieuwe fysica worden geformuleerd. Rond de
laatste eeuwwisseling en in het begin van deze eeuw vond een nieuwe
wetenschappelijke revolutie plaats met de formulering van de quantumtheorie en de relativiteitstheorie. Vele van de ideeen over ruimte, tijd,
massa, energie, licht, kracht, determinisme en oorzakelijkheid die sinds
7

Newton stevig gevestigd waren, werden overhoop gehaald. Daarmee
kwam ook de (wetenschaps)filosofie voor nieuwe uitdagingen to staan.
De ontwikkelingen in de astronomie vormen een belangrijk en vaak ook
spectaculair onderdeel van de Natuurkunde. We beginnen met de discussie over de positie van de aarde in het heelal, we eindigen met de oerknal:
de geboorte van ons heelal.
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De doorbraak naar een nieuwe bewegingsleer:
Galilei en de wetenschappelijke revolutie
F.H. van Lunteren

Inleiding
In 1638 verscheen to Leiden een Italiaans drukwerk dat reeds in de titel
pretendeerde `twee nieuwe wetenschappen' to behandelen (zie afbeelding 1). Het boek was niet het werk van een jeugdige revolutionair, maar
van een tot huisarrest gedwongen, inmiddels 74-jarige en stekeblinde
grijsaard, genaamd Galileo Galilei. Zijn huisarrest, een substituut voor de
oorspronkelijke veroordeling door de inquisitie tot levenslange gevangenisstraf vijf jaar eerder, was het gevolg van zijn nauwelijks verholen
propaganda voor het copernicanisme in een in 1632 in Italie verschenen
werk. Het was Galilei tevens verboden enig boek van zijn hand, oud of

nieuw, to laten drukken. Het manuscript van zijn laatste werk werd
daarom door vrienden het land uitgesmokkeld, waarna het alsnog in druk
verscheen.
De eerste van de twee nieuwe wetenschappen betrof een aantal technische

problemen die samenhingen met de samenstelling van materie. Zoals
iedere scheepsbouwer bekend was, aldus Galilei, dreigde bij grote constructies het gevaar van breuk door toedoen van het eigen gewicht, terwijl bij identieke constructie op veel kleinere schaal dit gevaar afwezig
was. Dit uitgangspunt leidde tot een behandeling van het probleem van
materiaalsterkte.
Van groter historisch belang was de tweede `nieuwe wetenschap'. Hier

presenteerde Galilei een wiskundige behandeling van de eenparige en
de versnelde beweging, toegepast op de vrije val en de samengestelde
beweging van projectielen. Deze verhandeling wordt veelal gezien als
de aanvang van de moderne mechanica, en algemener, van de moderne
natuurkunde.
In de visie van de meeste wetenschapshistorici stond het werk van Galilei
niet op zich, maar maakte het deel uit van een algehele transformatie van
9
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Afbeelding 1

Titelpagina van de Gesprekken over twee nieuwe wetenschappen.
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de natuurwetenschappen, veelal aangeduid als de wetenschappelijke revo-

lutie. Deze omwenteling werd niet primair gestuurd door ontdekkingen
van nieuwe verschijnselen, alswel door een geheel nieuwe benadering
van de natuur. De voornaamste kenmerken van de moderne natuurkunde,
namelijk in wiskundige vorm gegoten wetten, gefundeerd door Tangs
experimentele weg gecreeerde feiten, en gepaard aan een mechanistisch
wereldbeeld, ontbraken grotendeels in de `natuurkunde' voorafgaand aan
de wetenschappelijke revolutie.
Dit was niet zozeer een kwestie van middeleeuwse onwetendheid alswel
een uitvloeisel van het toenmalige wereldbeeld, dat sterk het signatuur
droeg van klassieke wijsgeren als Plato en bovenal Aristoteles. In een
wereld die meer gelijkenis vertoont met een bezield en levend wezen dan
met een machine, en waar een strikt onderscheid bestaat tussen het chaotische aardse en het onveranderlijke hemelse domein, is het onaannemelijk dat natuurlijke gebeurtenissen geregeerd worden door eenvoudige
wiskundige wetten. In een dergelijke wereld is het eveneens onwaar-

schijnlijk, dat middels het creeren van gekunstelde, onnatuurlijke
situaties (zoals in experimenten veelal gebeurt), informatie verkregen
kan worden over de natuurlijke aard der dingen. Waar de mechanicus de
materiele wereldmachinerie ontrafelt om aldus de verborgen werkoorzaken to achterhalen, zal de in hogere, geestelijke principes geinteresseerde natuurfilosoof de ongestoorde natuurlijke orde observeren
teneinde de doeloorzaken van natuurlijke processen to determineren.
Over de duur, de aard en de oorzaken van de wetenschappelijke revolutie
bestaat een groot aantal uiteenlopende visies en sommige historici willen
zelfs liever de term geheel vermijden. Minder problematisch is het aangeven van de voornaamste ingredienten van het proces: de overgang naar
een nieuwe kosmologie, waarin de aarde haar gefixeerde positie in het
middelpunt van een betrekkelijk kleine, bolvormige wereld verliest; het
ontstaan van een nieuwe bewegingsleer, waarin beweging verandert van
een van de verschillende soorten van verandering die een voorwerp kan

ondergaan, in een abstract wiskundig concept; en, meer algemeen, de
afrekening met het aristotelische gedachtengoed dat eeuwenlang het denken over de natuur had gedomineerd.
Deze ingrijpende veranderingen werden bewerkstelligd door een groot

aantal geleerden. Maar als er een hoofdrolspeler moet worden uitverkoren dan valt de keus onvermijdelijk op Galileo Galilei (zie afbeelding
2) Als fervent anti-aristoteliaan, als luidruchtig propagandist voor het
11
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copernicaanse stelsel, en bovenal als grondlegger van een nieuwe bewe-

gingsleer, vervulde hij een essentiele rol in de voornaamste wetenschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd. Niemand in zijn tijd gaf
krachtiger uiting aan de gedachte, dat de schijnbaar chaotische aardse
veranderingen, evenzeer als de meer harmonische hemelse verschijnselen,
in wezen onderhevig zijn aan eenvoudige geometrische principes. Lange

tijd gold hij tevens als de grondlegger van de experimentele methode;
deze karakterisering is tegenwoordig op zijn minst omstreden, maar
verwaarloosbaar was de rol van experimenten in zijn werk zeker niet. Als
atomist kan hij warden gezien als een overgangsfiguur tussen het aristotelische en het mechanistische wereldbeeld. Zoals verderop zal blijken, is
hij er nooit geheel in geslaagd zich to emanciperen van het aristotelische
wereldbeeld, zelfs niet in zijn bewegingsleer.
Hoewel zijn rol in de copernicaanse omwenteling ongetwijfeld het meest
spectaculair was, temeer daar deze hem in botsing bracht met kerkelijke
autoriteiten, ligt hier de nadruk op zijn rol in de creatie van een nieuwe
benadering van beweging, waarschijnlijk de meest ingrijpende en verrei-

kende innovatie van alle. Centraal in deze nieuwe benadering is het
traagheidsprincipe: de tegen de intuitie indruisende notie dat beweging,

of liever, eenparige rechtlijnige beweging, in essentie geen oorzaak
behoeft en niets aan de toestand van een lichaam verandert. Door de neutrale positie van lichamen ten opzichte van beweging wordt het mogelijk
verschillende, ogenschijnlijk conflicterende bewegingen op wiskundige

wijze to combineren, zoals Galilei deed toen hij uit de versnelde valbeweging en de rechtlijnige traagheidsbeweging een paraboolbaan construeerde.
Zoals we zullen zien, is het moderne traagheidsprincipe strikt genomen
niet aanwezig bij Galilei; wel heeft hij meer dan wie ook bijgedragen aan
de moderne opvatting. Ook al ontbreken bij Galilei de abstracte tijd- en
ruimteconcepties die kenmerkend zijn voor de moderne mechanica, toch
heeft niemand meer dan hij bijgedragen aan de mathematisering van de
bewegingsleer. Dit laatste deed hij enerzijds door de formulering van zijn
beroemde valwet, en sterker nog, door zijn analyse van de kogelbaan.
Het is onmogelijk om recht to doen aan de betekenis van Galilei's werk
zonder een uitvoerige voorafgaande beschouwing van eerdere analyses
van beweging. Dit klemt to meer, daar diegenen die het revolutionaire
van de zeventiende-eeuwse wetenschap in twijfel trokken, in het bijzon-
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der verwezen naar middeleeuwse precedenten voor Galilei's veronderstelde innovaties in de bewegingsleer.
Beginnend met de aristotelische bewegingsleer, zullen we ondermeer kennismaken met een aantal middeleeuwse eigenaardigheden, zoals de discussie over de vraag naar de aandrijving van weggeworpen voorwerpen
en de analyse van de `intentie en remissie van aristotelische kwaliteiten',

en met wiskundige traktaten over oorlogsvoering uit de Renaissance.
Daarna bevinden we ons in een positie om de ontwikkeling van Galilei's
opvattingen over de beweging to behandelen, waarbij zijn copernicanisme eveneens aan de orde zal komen. Tenslotte zullen we nog heel kort
ingaan op de verdere ontwikkeling van de bewegingsleer, die een centrale

positie innam in de natuurkunde van de achttiende en de negentiende
eeuw.

De aristotelische bewegingsleer en kosmologie
Beweging is volgens Aristoteles een van de vier basisvormen van verandering. Deze zijn: verandering van substantie, oftewel ontstaan en
vergaan; verandering van kwaliteiten of hoedanigheden, bijvoorbeeld
verkleuring; verandering van kwantiteit, bijvoorbeeld vergroting of vermeerdering; en tenslotte verandering van plaats, oftewel beweging.
Zoals elke verandering, behoeft ook deze laatste een oorzaak. Anders
gezegd: iedere beweging vergt een beweger, oftewel een aandrijving die
de beweging in stand houdt. Deze bewegingsoorzaak is bovendien altijd
in contact met het bewogene. Werking op afstand accepteert Aristoteles
niet. In het geval van natuurlijke beweging bevindt de beweger zich in
het voorwerp zelf, en valt het samen met het wezen van het voorwerp dat
zich ondermeer uit in het streven om zijn natuurlijke plaats to bereiken.
Aristoteles maakt een principieel onderscheid tussen natuurlijke en gedwongen of tegennatuurlijke bewegingen. De eerste behoren tot de fysica, omdat zij uit het wezen (physis) der dingen voortvloeien, de tweede
tot de mechanica, de leer der kunstmatige bewegingen, die zich ook bezighoudt met katrollen, hefbomen, windassen en allerhande werktuigen.
Door deze fundamentele tegenstelling is de aristotelische mechanica
moeilijk to vergelijken met de klassieke mechanica van Newton.
Van tegennatuurlijke beweging is onder meer sprake in het geval van een
weggeworpen steen. Deze beweegt niet naar zijn natuurlijke plaats maar
in een volstrekt willekeurige richting. Ook bier is een beweger nood14

zakelijk. In eerste instantie is dit natuurlijk de hand die de steen werpt.
Maar wat houdt de steen in beweging op het moment dat de steen de
hand verlaten heeft? Het is de door de hand geactiveerde lucht die hierna
als voortstuwend mechanisme optreedt, en die tevens een volgend luchtlaagje activeert die voor een verdere voortstuwing zorgt, hetgeen uiteindelijk resulteert in een continue beweging.
Hoewel Aristoteles niet zozeer geinteresseerd is in wiskundige wetmatigheden (hij is meer geinteresseerd in de vraag waarom de beweging plaatsvindt, dan hoe die plaatsvindt), is het wel mogelijk een snort wetmatigheid uit zijn werk to distilleren. Volgens Aristoteles is de beweging,
oftewel de snelheid van een lichaam, groter naarmate de aandrijvende

kracht groter is, en kleiner naarmate de weerstand die de beweging
ondervindt groter is. Deze theorie sluit goed aan bij de alledaagse
waarneming. Denk bijvoorbeeld aan een ossewagen. Zonder trekkende os
beweegt de wagen niet. Naarmate de os harder trekt, zal de wagen sneller
bewegen; in mul zand, waar de weerstand groter is, zal de wagen trager

bewegen dan op een steviger ondergrond. lets soortgelijks geldt voor
natuurlijke beweging. De zware steen valt sneller dan het veel lichtere
herfstblad, en de steen valt trager in water dan in de minder weerstand
biedende lucht. In een lege ruimte zou een lichaam bij gebrek aan weerstand oneindig snel vallen en dus op meerdere plaatsen tegelijk zijn,
hetgeen onmiddellijk de absurditeit van het vacuum aantoont. Voor
Aristoteles is weerstand dan ook een essentiele factor bij iedere beweging.

In Aristoteles' bewegingsleer, of liever in zijn wereldbeeld, is er nog
een tweede fundamentele tegenstelling die de overgang naar het nieuwe
wereldbeeld bemoeilijkt heeft, namelijk het principiele verschil tussen
ondermaanse en bovenmaanse. Volgens Aristoteles is de aarde omringd
door een aantal concentrische bollen, de zogenaamde hemelse sferen. De
eerste hemelse sfeer is de maansfeer. De wereld buiten deze sfeer is van
een totaal andere aard dan die er binnen. Nog meer dan zijn voorgangers
verheft Aristoteles de hemellichamen vanwege hun onveranderlijkheid en

goddelijkheid boven de aardse dingen die wel veranderlijk zijn. De
laatste bevinden zich in het ondermaanse gebied. Daarbuiten is geen
verandering mogelijk. In het ondermaanse bevinden zich eveneens een
aantal concentrische sferen die corresponderen met de natuurlijke plaats
van de vier elementen. In het midden bevindt zich de aarde, daaromheen
het oceaanwater, omringd door lucht en in de buitenste sfeer het vuur.
15
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Het laatste element is absoluut licht en beweegt zich daarom van nature
naar deze buitenste sfeer. Lucht en water nemen tussenposities in. Lucht

is zwaar ten opzichte van vuur, maar licht ten opzichte van aarde en
water. De hemellichamen in het bovenmaanse bestaan uit een apart, vijfde element, de ether.
Het bovenmaanse verschilt volledig van het ondermaanse. Dit komt ook
tot uiting in de bewegingsleer. In het ondermaanse is de enige natuurlijke
beweging een rechtlijnige beweging naar het wereldcentrum toe (aarde),
of juist er vandaan (vuur). Deze beweging kan nooit eeuwigdurend zijn.
Dit verklaart waarom de aarde in het middelpunt van de wereld staat, en
hieruit volgt tevens dat zij niet om haar as kan draaien, hetgeen immers

een tegennatuurlijke beweging zou zijn. In het bovenmaanse zijn er
slechts natuurlijke, eeuwige eenparige cirkelbewegingen.

De impetusleer
De essentie van de aristotelische bewegingsleer, namelijk de doctrine dat

voor iedere beweging een beweger (oftewel een aandrijvende kracht)
nodig is die direct met het bewogene is verbonden, heeft tot in de zeventiende eeuw als vanzelfsprekend gegolden. Dit gold echter niet voor de
meer concrete details van Aristoteles' benadering van verschillende
vormen van beweging. Reeds in de zesde eeuw na Christus oefende de
Alexandrijnse commentator Philoponus kritiek uit op uiteenlopende aspecten van Aristoteles' doctrines. Zo ontkende hij de fundamentele rol
van een weerstand biedend medium bi j de beweging. Volgens Philoponus

is ook zonder weerstand beweging met een eindige snelheid mogelijk.
Ook ontkende hij dat zware voorwerpen veel sneller vallen dan lichte
voorwerpen. Belangrijker echter was zijn kritiek op Aristoteles' theorie
van de gedwongen beweging, in het bijzonder de wore. Zo meende hij,
dat het niet zozeer de lucht was die voor de continuering van de beweging zorgde, alswel een tijdens de worp in het lichaam gedrukt vermogen.
Door luchtverplaatsing is immers geen steen in beweging to krijgen.
Een soortgelijke opvatting van de worpbeweging vinden we terug in de

late Middeleeuwen. Met name in het veertiende-eeuwse Parijs ontwikkelde zich de zogenaamde impetusleer. De voornaamste woordvoerder
van de theorie was de Fransman Buridan. De impetus is volgens Buridan
de aandrijvende kracht die tijdens een wore door de hand in het voorwerp wordt ingeplant. De grootte van deze kracht wordt bepaald door de
16

hoeveelheid materie in het lichaam en de snelheid van het lichaam. Hoe
groter de snelheid, hoe langer de beweging aanhoudt, en een met een
bepaalde snelheid weggeworpen steen komt verder dan een even groot en
met dezelfde snelheid weggeworpen stuk hout. Bij een natuurlijke beweging, bijvoorbeeld een vrije val, is het de zwaarte die niet alleen zorgdraagt voor de oorspronkelijke valbeweging, maar tevens voor een voortdurende toename van de impetus in een lichaam. Vandaar dat lichamen
versneld vallen.
Bij oppervlakkige beschouwing doet het begrip impetus enigszins denken
aan het moderne impuls-begrip. Het laatste is echter geen oorzaak van,
maar een mast voor de beweging. Daarbij moet men zich ook realiseren,

dat zowel hoeveelheid materie als snelheid geen nauwkeurig gedefinieerde begrippen waren. Tenslotte meenden de meeste aanhangers van
de impetustheorie, dat de impetus bij gedwongen beweging geleidelijk
aan afnam, zelfs als werd afgezien van weerstand, daar een gedwongen
beweging nooit eeuwigdurend zou kunnen zijn. In die zin was van een
vaak gesuggereerde soepele overgang van impetus naar traagheidsbeweging geen sprake.
Anderzijds vinden we in de veertiende eeuw tamelijk modern ogende
analyses van de eenparig versnelde beweging, zij het niet toegepast op de
valbeweging. Deze bijdragen kwamen voort uit de typisch middeleeuwse
preoccupatie met de wijze waarop eigenschappen (oftewel kwaliteiten)

van intensiteit veranderen. Aristoteles onderscheidde kwaliteiten van
kwantiteiten oftewel hoeveelheden. Met de laatste kun je eenvoudig
rekenen; je kunt ze bijvoorbeeld optellen (hoeveelheden water, aantallen
filosofen, et cetera). Kwaliteiten, zoals rood, warm, vochtig, wijs of
zondig, kun je niet optellen. Warm water plus warm water geeft geen heet
water en twee middelmatige filosofen maken samen geen Socrates. Kwa-

Iiteiten kunnen wel verzwakken of versterken. Kleuren kunnen veranderen van tint en helderheid, water kan warmer of kouder worden. De
analyse van dit soort problemen noemde men de `intentie en remissie
[versterking en verzwakkingj van vormen en kwaliteiten'.
De oorsprong van dit soort analyses schuilt waarschijnlijk in theologische
vraagstukken, zoals de vraag of de charitas van een mens voor verandering vatbaar is. In de veertiende eeuw worden dit soort problemen
onderworpen aan wiskundige, meestal rekenkundige behandelingen. Met
name in Oxford ontstond een ware rekenwoede met kwaliteiten, zoals
wijsheid, zonde en goddelijke genade. Dergelijke analyses werden tevens
17

losgelaten op de beweging, een onderwerp dat zich voor die tijd, anders
dan de astronomie en de statica, niet voor een wiskundige behandeling
geleend had.
Zoals de roodheid van de appel toeneemt bij het rijpen, zo vergroot de
intensiteit van de beweging bij het versnellen. Deze benadering leidde tot
een precieze definitie van eenparige versnelling, als een beweging waarbij een gelijke snelheidstoename wordt verkregen in ieder van een aantal
gelijke tijdsintervallen, onafhankelijk van de grootte van die intervallen.
Een van de resultaten die uit de analyse van eenparig versnelde beweging
voortvloeide, was de uitdrukking van de afgelegde weg als het produkt
van de gemiddelde snelheid en de tijd. Of zoals de middeleeuwers het
formuleerden: stel dat een aanvankelijk in rust verkerend lichaam gedu-

rende een zeker tijdsinterval een eenparige versnelling ondergaat en
daarbij een zekere afstand aflegt; als eenzelfde lichaam gedurende eenzelfde tijdsinterval zou bewegen met een uniforme snelheid gelijk aan de
snelheid verkregen op het middelste tijdstip van de eenparig versnelde
beweging, dan zou het eenzelfde afstand doorlopen.
Gedurende de veertiende en vijftiende eeuw werden verschillende rekenkundige en geometrische bewijzen van deze stelling geformuleerd. De
bekendste hiervan was een geometrisch bewijs van de Fransman Oresme,
een leerling van Buridan.
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Afbeelding 3

Oresmes geometrische analyse van eenparig versnelde beweging.
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In de figuur representeert het lijnstuk AB de tijd en representeren de
loodlijnen op AB de snelheid van het lichaam dat vanuit rust eenparig
versnelt tot een snelheid AC. De totaal afgelegde afstand is dan gelijk aan
het oppervlak CBA. Met behulp van Euclides is eenvoudig aan to tonen,

dat dit oppervlak gelijk is aan het oppervlak van de rechthoek AFGB,
waarbij AF gelijk is aan DE en D zodanig is gekozen dat AD gelijk is aan
DB.

Dit alles mag tamelijk modern ogen, men moet zich wel realiseren, dat
een dergelijke analyse met hetzelfde gemak werd losgelaten op eenparig
veranderende barmhartigheid, waarbij het erom ging de totale maat voor
de barmhartigheid to bepalen. Voor de middeleeuwer was er geen verschil
tussen beide analyses. In beide gevallen ging het om puur intellectuele
exercities. Wat ontbrak, was de toepassing op de werkelijkheid. Oresme
zelf karakteriseerde de geometrische representaties van veranderlijke
intensiteiten van kwaliteiten als verzinsels van het verstand, zonder enige
relevantie voor de natuur.
De door sommige historici verdedigde stelling, dat de moderne bewegingsleer zich geleidelijk ontwikkelde uit het werk van genoemde middeleeuwse geleerden, wordt niet alleen door een inhoudelijke analyse
verzwakt. Ook historische aanwijzingen ondermijnen deze these. In de
zestiende eeuw verzwakte de belangstelling voor de wiskundige analyse
van eenparig versnelde beweging zienderogen, een lot dat veel middeleeuwse tradities ondergingen tengevolge van de snel toenemende aandacht voor het werk van de in alle opzichten superieur geachte klassieke
auteurs. Anders verging het de impetustheorie. In de zestiende eeuw
verloor deze theorie echter spoedig zijn anti -aristotelische karakter en
werd zij onderdeel van de peripatetische orthodoxie.

Kanonnen en kogelbanen
Waren wiskundige analyses van de valbeweging schaars, nog veel zeldzamer waren de pogingen om de worpbeweging wiskundig to beschrijven.

Men was in het algemeen meer geinteresseerd in oorzakelijke verklaringen dan in precieze beschrijvingen. Buiten de universiteit was echter
een toenemend aantal wiskundigen to vinden met grote belangstelling
voor praktische problemen. Een van dergelijke problemen kwam voort
uit het snel toenemende gebruik van kanonnen in de oorlogsvoering:
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Afbeelding 4

Zestiende-eeuwse voorstelling van een kogelbaan. De kartellijn illustreert het
conflict tussen de gedwongen en de natuurlijke beweging.
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welke baan beschrijft een onder een bepaalde hoek afgeschoten kogel?
Een aantal wiskundigen hield zich met deze vraag bezig. De traditionele
opvatting onderscheidde twee fasen: die van de gedwongen beweging en
die van de natuurlijke beweging. De kogel verlaat de loop met een zekere
impetus door het buskruit aan de kogel meegegeven. Deze impetus stuwt
de kogel voort in de oorspronkelijke richting. Door de zwaarte van de
kogel en de weerstand van de lucht neemt de impetus echter voortdurend
af. Op het moment dat de zwaarte de impetus overheerst, gaat de beweging over in een verticale valbeweging (zie afbeelding 4).

Uiteraard ontging het ook de zestiende-eeuwers niet, dat deze beschrijving sterk geidealiseerd was. De waarneming leert inderdaad, dat kogels

de loop rechtlijnig verlaten en dat zij uiteindelijk omlaag vallen; de
scherpe knik op het hoogste punt van de baan bezit daarentegen minder
empirische ondersteuning. Het probleem is echter, dat zij moeilijk konden aanvaarden dat eenzelfde voorwerp tegelijkertijd een gedwongen en
een natuurlijke beweging kon ondergaan. Tussen natuurlijke en gedwongen beweging bestaat een conflict. De sterkste van de twee bepaalt de
beweging van de kogel. Er is ook nog een ander fysisch argument waarom
natuurlijke en gedwongen beweging niet samen kunnen gaan. Bij ge-

dwongen beweging is er altijd een afname van snelheid, terwijl bij
natuurlijke beweging de snelheid altijd toeneemt. Het is evident dat de
snelheid niet tegelijkertijd kan toenemen en afnemen.
Een meer realistisch ogend compromis vinden we in een vroeg werk over
kogelbanen van de Italiaanse wiskundige Tartaglia, verschenen in 1537 en
getiteld Nieuwe wetenschap (zie afbeelding 5). Tartaglia onderscheidde

drie fasen in de kogelbaan. Het middelste deel van de baan is een
cirkelsegment. Ook Tartaglia ziet de eerste twee fasen als gedwongen
bewegingen, maar hij beweert dat gedwongen bewegingen niet rechtli jnig, maar gekromd zijn door de voortdurende werking van de zwaarte.
In zekere zin is hier sprake van een `vermenging' van natuurlijke en
gedwongen beweging. Strikt genomen is, volgens Tartaglia, zelfs het
eerste deel van de baan licht gekromd, zij het dat hier de kromming
vrijwel onwaarneembaar is.
Hoewel sommige van de in Tartaglia's boek afgebeelde kogelbanen nauwelijks van een parabool to onderscheiden zijn, was hij in wezen mijlenver verwijderd van Galilei's analyse van de worpbeweging. Deze
steunt immers op vier peilers, die alle bij Tartaglia ontbreken, namelijk
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de traagheidswet, de valwet, de verwaarlozing van de luchtweerstand, en
tenslotte het inzicht in de wiskundige wijze waarop de totale beweging
kan worden samengesteld uit de afzonderlijke bewegingen.

Tartaglia's invloed op Galilei echter was niet alleen gelegen in zijn
wiskundige behandeling van de ballistiek. In 1543, het verschijningsjaar van Copernicus' boek over de planetenbeweging, maakte hij de
werken van de Griekse wiskundige Archimedes algemeen toegankelijk
door de publikatie van vertalingen in het Latijn. Hoewel het werk van
Archimedes niet geheel onbekend was in de Middeleeuwen, kreeg het pas
in de zestiende eeuw serieuze aandacht van diverse geleerden. Tartaglia
heeft in dit opzicht baanbrekend werk verricht. Archimedes zou voor
Galilei de grote leidsman worden, die zijn emancipatie van het aristotelische gedachtengoed in hoge mate begeleidde.
Het werk van Archimedes had, anders dan dat van Aristoteles, geen betrekking op de beweging. Zijn voornaamste niet-puur-wiskundige werken hadden betrekking op mechanische problemen, die hij aan een volledig wiskundige behandeling onderwierp door verregaande abstractie en

idealisering. In alle gevallen ging het hier om de beschouwing van
evenwichtssituaties, dat wil zeggen om situaties waar beweging geen rol
speelde. Bekende voorbeelden zijn de afleiding van de hefboomwet, en
zijn analyse van de opwaartse druk van vloeistoffen.

Het contrast tussen de geidealiseerde wiskundige benadering van
Archimedes en de meer fysische, oorzakelijke benadering van Aristoteles,
leidde ook tot inhoudelijke verschillen. In de benadering van Archimedes
was het stijgen en dalen van lichamen in wezen een kwestie van verschillen in soortelijk gewicht, een wiskundige grootheid, en werd deze beweging niet bepaald door de natuurlijke neigingen van de verschillende in
het lichaam aanwezige elementen om hetzij naar het middelpunt van de
wereld, hetzij naar de maansfeer to bewegen. Reeds Benedetti, een leer-

ling van Tartaglia, bekritiseerde in 1553 op archimedische gronden de
aristotelische stelling, dat een grotere kogel sneller valt dan een kleinere
van hetzelfde materiaal.

Galileo Galilei: Pisa en Padua
Galilei werd geboren op 15 februari 1564 in Pisa als oudste zoon van een
musicus van Florentijnse afkomst. In 1581 schreef hij zich in als student

in de geneeskunde aan de universiteit van Pisa. Als zodanig werd hij
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ingewijd in de aristotelische filosofie. Daarnaast volgde hij buiten de
universiteit privelessen in de wiskunde bij een leerling van Tartaglia.
In 1585 verliet hij voortijdig de universiteit en vertrok hij naar Florence,
alwaar hij zijn studie van Euclides en Archimedes voortzette. Daarnaast
gaf hij nu zelf prive-onderricht in de wiskunde. In 1589 slaagde hij
erin om via bemiddeling van zijn invloedrijke vriend en beschermer
Guidobaldo, de leerstoel in de wiskunde in Pisa to bemachtigen. Het
betrof hier overigens een zeer mager gehonoreerde positie. Wiskunde
werd aan de universiteiten gezien als een ambachtelijke, aan de techniek
verwante discipline. Wiskundigen immers hielden zich bezig met onder
andere vestingbouw, boekhouden, het bepalen van maten en gewichten en
andere praktische zaken. Zowel qua maatschappelijke als wetenschappe-

lijke status stond een wiskundige verre ten achter bij een filosoof. Een
hoogleraar in de wiskunde verdiende dan ook slechts een fractie van een
hoogleraar in de filosofie.
Tijdens zijn hoogleraarschap in Pisa componeerde Galilei een ongepubliceerd traktaat, getiteld Over de beweging'. In navolging van Benedetti
analyseerde hij in dit werkje de valbeweging in archimedische termen.
Zo ontkende Galilei categorisch het bestaan van absoluut lichte voorwerpen. Evenals de klassieke atomisten, beweerde hij dat alle lichamen
zwaar zijn; aan Archimedes ontleende hij het inzicht dat opwaartse
beweging het gevolg is van het grotere soortelijke gewicht van het
medium. Volgens Galilei is de valsnelheid van een lichaam niet evenredig

met het gewicht, maar met het verschil in soortelijk gewicht tussen
lichaam en medium. Galilei ziet weliswaar in dat lichamen aanvankelijk
versneld vallen, maar ziet die versnelling als een tijdelijk verschijnsel. Na
verloop van tijd zal de snelheid constant worden, zoals duidelijk to zien
is bij de val van lichte voorwerpen.
Zijn poging om een nieuwe bewegingsleer to combineren met wetten en
technieken uit de statica, blijkt ook uit zijn analyse van de beweging van
lichamen Tangs een hellend vlak, die hij in verband bracht met de evenwichtswet voor gewichten op hellende vlakken.
In hetzelfde manuscript vinden we de eerste aanzet tot het latere traagheidsbegrip. Galilei trachtte namelijk de aristotelische dichotomie tussen
natuurlijke en gedwongen beweging to ondermijnen door de introductie
van een derde soort beweging, die hij `neutrale' beweging noemde. Het
ging hier om rotaties van bollen rond het middelpunt van de wereld.
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In 1592 wist Galilei, wederom met hulp van Guidobaldo, zijn positie to
verbeteren door de leerstoel in Pisa to verruilen voor eenzelfde leerstoel
in Padua, onderdeel van de Venetiaanse republiek. Naast het universitaire
wiskunde-onderricht gaf hij tevens privelessen in verwante vakken als
fortificatie, militaire techniek en mechanics. Later zette hij tevens een
instrumentmakerij op, waarmee hij zijn academische inkomen meer clan
verdubbelde.
Voor zijn studenten schreef hij in de jaren negentig een aantal traktaten,
waaronder een over de mechanica. Ook hier zette hij zijn pogingen voort
om de kloof tussen de statica en de bewegingsleer op to heffen. Zo stelde
hij, dat een oneindig kleine kracht voldoende was om een evenwicht to
verstoren. In deze tijd ontwikkelde hij tevens zijn theorie over de getijdenbeweging. Volgens Galilei werd door de dubbele beweging van de
aarde (de dagelijkse asrotatie en de jaarlijkse beweging rond de zon), het
oceaanwater zodanig heen en weer geslingerd dat er zoiets als een getijdenbeweging ontstond. Vermoedelijk lag in deze, door hem levenslang
gekoesterde theorie, de grondslag voor zijn later zo fervente copernicanisme.

Enkele jaren later, in 1602, werd zijn belangstelling gegrepen door de
beweging van slingers, en meer algemeen, door de afdaling van lichamen
langs cirkelbogen en koorden. Vermoedelijk dateerde zijn interesse voor
versnelde beweging van deze tijd. Spoedig gaf hij zijn oorspronkelijke
geloof in een (uiteindelijke) constante valsnelheid op. In een brief van
1604 vinden we voor het eerst de correcte valwet, dat wil zeggen de
evenredigheid tussen de valhoogte en het kwadraat van de tijd. Merkwaardig genoeg meent hij deze wet of to kunnen leiden uit de onjuiste
veronderstelling dat de valsnelheid evenredig is met de valhoogte, een
aanname die hem het meest eenvoudig en natuurlijk schijnt. De verschijning van een supernova in 1604 leidde tot een onderbreking van zijn
studie van de beweging. Dit opzienbarende verschijnsel leidde tot heftige
discussies over de door Aristoteles gepredikte onveranderlijkheid van de
hemelen, waaraan Galilei actief deelnam.
In 1609 begon Galilei aan een systematische uiteenzetting over de beweging, waarin hij zijn studies over het hellende vlak en slingers wilde
integreren met behulp van zijn nieuwe wet van versnelde beweging. Er
zijn aanwijzingen, dat hij de onvolkomenheden in zijn eerdere afleiding
inzag, overigens zonder dat hij zijn aanname van het verband tussen
snelheid en afstand opgaf. Hoe dit ook zij, het voorgenomen werk over
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Afbeelding 6

Het copernicaanse stelsel net de door Galilei toegevoegde vier maven van
Jupiter.
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de beweging zou nog decennia op zich laten wachten. In juli van hetzelfde jaar vernam Galilei geruchten over een nieuwe Hollandse vinding
die het mogelijk maakte verafgelegen voorwerpen vergroot waar to ne-

men. Onmiddellijk zette Galilei zich aan de constructie van sterk
verbeterde telescopen, die hij gebruikte voor astronomische waarnemingen. Onder de talrijke ontdekkingen die hij met dit nieuwe instrument
deed, was de meest opzienbarende die van de vier manen van Jupiter (zie
afbeelding 6). De plotselinge faam die hij aan zijn astronomische ontdekkingen dankte, kwam op een gelegen moment, want Galilei ambieerde

rinds enige tijd een positie aan het Toscaanse hof van de Medici in
Florence. Door het boek (De sterrenboodschapper), waarin hij zijn ontdekkingen openbaarde, op to dragen aan de groothertog van Toscane, en,
belangrijker nog, de vier nieuwe hemellichamen to vernoemen naar de
leden van het huffs der Medici, wilt hij uiteindelijk een benoeming als
hofwiskundige en -filosoof in Florence to bewerkstelligen.

De Florentijnse periode
Galilei's overstap naar het Toscaanse hof betekende niet alleen een
aanzienlijke verbetering van zijn maatschappelijke en financiele positie;

het feit dat hij mede als filosoof werd aangesteld, maakte hem in een
klap tot een volwaardige gesprekspartner voor de aristotelische filosofen
aan de universiteiten. De mening van een wiskundige konden zij naast

zich neer leggen als niet ter zake doende; in het geval van een tot de
maatschappelijke elite doorgedrongen filosoof was dit niet langer moge-

lijk. De strijdlustige Galilei raakte dan ook spoedig betrokken in verschillende controversen. De eerste betrof het drijven van lichamen. Hier
verdedigde Galilei de positie van Archimedes tegenover de aristoteliaanse visie. Een en ander resulteerde in een in 1612 gepubliceerd boek
over het onderwerp, waarin hij enkele resultaten van Archimedes wist to
generaliseren.

Terwijl hij hieraan werkte, ontving Galilei een traktaatje over zonnevlekken van de hand van de JezuYet en astronoom Scheiner. In een aantal
brieven die hij in 1613 publiceerde, ondermijnde Galilei Scheiners stel-

ling dat de zonnevlekken kleine planeten waren. Door to argumenteren
dat het hier daadwerkelijk ging om veranderlijke processen die de zon

zelf betroffen, ondermijnde Galilei het aristotelische dogma van de
volmaaktheid en onveranderlijkheid der hemellichamen. In zijn boek
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over de zonnevlekken schaarde Galilei zich voor het eerst publiekelijk en
onomwonden achter het copernicaanse stelsel.
In december 1613 hoorde Galilei van theologische bezwaren tegen het

copernicanisme die in zijn afwezigheid aan het Toscaanse hof waren
geuit, vermoedelijk onder invloed van zijn tegenstanders. Galilei schreef

daarop een lange brief aan zijn informant, waarin hij theologische
inmenging in puur wetenschappelijke kwesties veroordeelde. De theologen moesten hun bijbelinterpretaties maar aanpassen aan wetenschappelijke inzichten. Na een publieke veroordeling van het copernicanisme van
de Florentijnse kansel in 1614 zond Galilei een uitgebreide versie van

zijn brief naar Rome. Het jaar daarop reisde hij, tegen het advies van
zijn vrienden en de Toscaanse ambassadeur, naar Rome om zijn naam to
zuiveren en om een veroordeling van het copernicaanse stelsel to voorkomen. In zijn eerste opzet slaagde hij volledig. Noch zijn copernicaanse
propaganda in zijn boek over zonnevlekken, noch zijn gewaagde brief
aan Rome, leidden tot enige sancties. In zijn tweede opzet echter, faalde

hij. Paus Paulus V, geirriteerd door de agitatie over de kwestie van
bijbelse interpretaties - in die tijd een belangrijk punt van geschil met
de protestanten -- benoemde een commissie die de theologische status van
de aardse beweging diende vast to stellen. Het resultaat viel negatief uit.
In 1616 werd Galilei opgedragen zijn copernicaanse positie to verlaten en

niet langer to verdedigen. Zijn boeken werden echter niet verboden en
ook tegen zijn persoon werden geen maatregelen genomen. Het boek van
Copernicus zelf werd tijdelijk verboden, hangende de correctie van
enkele passages.

Galilei keerde terug naar Florence en hield zich enige tijd met minder
controversiele onderwerpen bezig, waaronder vermoedelijk tevens de
bewegingsleer. Een Latijns traktaat, waarin Galilei een correcte analyse
geeft van eenparige versnelling, en waarvan diverse passages grote overeenkomsten vertonen met zijn boek van 1638, dateert vermoedelijk van
deze tijd.
In 1618 werd Galilei's werk aan de bewegingsleer voor de derde keer
onderbroken door een gebeurtenis waardoor zijn aandacht naar de astronomie verschoof. Drie kometen brachten geleerd Europa in beroering, hetgeen resulteerde in een groot aantal pamfletten en boeken. Een
daarvan was een anonieme publikatie van de wiskundige en Jezulet
Grassi uit Rome. Een vriend van Galilei publiceerde na overleg met
Galilei een scherpe kritiek op dit boek, waarop Grassi op zijn beurt
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riposteerde met een aanval op Galilei. Uiteindelijk reageerde Galilei
in 1623 met de publikatie van zijn meest vermaarde polemische werk,
getiteld Il Saggiatore (het goudweegschaaltje). Dit werk werd opgedragen

aan de nieuwe paus Urbanus VIII, een oude vriend en beschermer van
Galilei, die bij eerdere controversen als kardinaal de zijde van Galilei
gekozen had.
In 1624 reisde Galilei naar Rome om daar zijn opwachting to maken bij

de nieuwe paus. Aldaar kreeg hij toestemming van Urbanus om in een
boek het copernicaanse stelsel to bespreken, op voorwaarde dat tevens
recht zou worden gedaan aan de argumenten ten gunste van het oude ptoleme1sche stelsel. De compositie van de Dialoog over de twee voornaamste

wereldsystemen nam Galilei gedurende de volgende zes jaar volledig in
beslag. Na enige moeilijkheden met de kerkelijke censuur werd het boek
in 1632 gepubliceerd (zie afbeelding 7).

Het werk, geschreven in het Toscaanse dialect, had de literaire vorm
van een debat tussen een aanhanger van Copernicus, een navolger van
Ptolemeus en Aristoteles, en een ontwikkelde leek om wiens bijval beide

opponenten om het hardst wedijveren. Op deze wijze hoefde Galilei
zichzelf niet openlijk aan een specifiek standpunt to committeren. In een
voorwoord conformeert hij zich aan het edict van 1616; maar, zo stelt hij,
om aan to tonen dat de kerkelijke beslissing niet voortkomt uit onwetendheid, zal het boek tevens aandacht besteden aan de argumenten ten
gunste van het copernicaanse stelsel. Wat daarop volgt, is een nauwelijks
verkapt pleidooi voor het copernicaanse standpunt. Simplicio, de aristo-

teliaan, delft voortdurend het onderspit, hetgeen nog eens benadrukt
wordt door de groeiende bijval van de leek voor het copernicaanse standpunt. Het gesprek is verdeeld over vier dagen. Gedurende de eerste dag
wordt de aristoteliaanse kosmologie, en in het bijzonder het fundamentele onderscheid tussen de ondermaanse of aardse en de bovenmaanse of
hemelse fysica, uiteengezet. Tijdens de tweede dag worden de bezwaren
tegen de dagelijkse beweging van de aarde ontmanteld. De daaropvolgende dag wordt besteed aan de weerlegging van de argumenten tegen de
jaarlijkse beweging van de aarde. As dan alle bezwaren tegen het coper-

nicanisme uit de weg zijn geruimd, presenteert Galilei zijn getijdentheorie als een doorslaggevend argument ten gunste van de nieuwe leer.
De verslagen Simplicio rest tenslotte geen ander verweer dan de constatering, dat iedere argumentatie, hoe scherpzinnig ook, uiteindelijk moet
wijken voor het besef dat het God in zijn oneindige macht en wijsheid
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Albeelding 7

Titelpagina van de Dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen.
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vrijstaat om zaken to bewerkstelligen langs voor mensen ondoorgrondelijke wegen.
Ongelukkigerwijs legde Galilei hier de weerloze Simplicio woorden van

de paus zelf in de mond, hetgeen in de algehele context van het boek
gemakkelijk als een belediging kon worden opgevat. De publikatie van
het boek werd onmiddellijk gevolgd door aanklachten, en al spoedig werd

uit de archieven van de inquisitie een twijfelachtig document uit 1616
opgevist, waarin het Galilei, op straffe van opsluiting, verboden werd om
het copernicaanse stelsel to bespreken. Galilei werd in 1633 voor de
inquisitie gedaagd en, ondanks de steun van een aantal bevriende kardinalen, gedwongen de copernicaanse ketterij of to zweren, waarna hij tot
levenslange opsluiting werd veroordeeld. Zoals reeds eerder vermeld,
werd deze straf vrijwel onmiddellijk verzacht tot huisarrest. De Dialoog,
tenslotte, werd op de index van verboden boeken geplaatst.

Traagheid en val
Hoe belangrijk de Dialoog ook was voor de uiteindelijke doorbraak van
het copernicanisme in Europa, zijn grootste belang ontleende het boek

aan de nieuwe visie op beweging die hier wordt gepresenteerd. Deze
visie hing nauw samen met de ontmanteling van een van de voornaamste
argumenten tegen de beweging van de aarde. Volgens het copernicaanse
systeem beweegt het aardoppervlak met enorme snelheden. Een van een
hoge toren losgelaten steen zou daardoor enkele honderden meters van de
voet van de toren moeten neerkomen, hetgeen volledig in strijd is met de

waarneming. Galilei's verweer tegen dit argument is gelegen in zijn
nieuwe anti- aristoteliaanse visie op beweging. De aan de top van de toren
vastgehouden steen beweegt mee met het aardoppervlak; eenmaal losgela-

ten, volhardt de steen in deze horizontale beweging, waardoor hij uiteindelijk aan de voet van de toren neerkomt. Hetzelfde gebeurt volgens
Galilei, wanneer wij een voorwerp van de mast van een snel varend schip
laten vallen. Ook dit voorwerp zal met de mast mee blijven bewegen en
aldus aan de voet van de mast neerkomen. Een beweging evenwijdig aan
het aardoppervlak behoeft voor zijn instandhouding geen oorzaak.
In een van zijn socratische dialogen met Simplicio vraagt Salviati, de
woordvoerder van Galilei, wat er gebeurt met een op een hellend vlak
geplaatste bal. Deze zou met toenemende snelheid naar beneden rollen, is
het antwoord. Zou de oal ook omhoog kunnen rollen naar de uitgangs31

positie, is de daarop volgende vraag. Niet, tenzij de bal een aanvangssnelheid zou krijgen die in grote overeenkomt met de snelheid waarmee
de bal in het eerste geval de helling verlaat. Wat gebeurt er dan als we een
volmaakt harde en ronde bal op een perfect horizontaal en volmaakt glad
vlak een bepaalde snelheid geven in de afwezigheid van enige luchtweerstand? Daar hier geen oorzaak voor versnelling of vertraging to vinden

is, zou de beweging voortgaan zo ver het vlak zich uitstrekt, beaamt
Simplicio. Als het vlak oneindig is, vraagt Salviati tenslotte, zou dan de
beweging niet eeuwigdurend moeten zijn? Het schijnt van wel, antwoordt
daarop de verslagen Simplicio.

Beweging, althans beweging op een horizontaal vlak, behoeft kortom
geen oorzaak. Zoals Descartes het later samenvatte: men heeft altijd de
verkeerde vraag gesteld met betrekking tot beweging. Men vroeg wat een
lichaam in beweging hield; de juiste vraag echter was wat ervoor zorgde
dat de beweging uiteindelijk ophield. Achter deze nieuwe traagheidsop-

vatting ging een nieuwe visie op beweging schuil. Volgens de aristotelische visie heeft beweging alles to maken met de essentiele natuur van
lichamen. Volgens Galilei daarentegen heeft beweging niets met de aard
van een voorwerp to maken. Beweging beinvloedt een lichaam op geen

enkele wijze. Zoals Galilei keer op keer herhaalde: een lichaam staat
geheel onverschillig tegenover zijn bewegings- of rusttoestand. Er is geen

principieel verschil tussen rust en beweging. Daardoor kunnen we met
enorme snelheden bewegen zonder er iets van to merken. In zover verschillende lichamen eenzelfde beweging delen, zijn er geen merkbare
consequenties en is het of de beweging niet bestaat. Alleen relatieve
beweging ten opzichte van andere lichamen manifesteert zich in waarneembare gevolgen. Weer verwijst Galilei naar het voorbeeld van een
schip, varend op een volmaakt gladde zee, aan boord waarvan niets to
merken is van de beweging ten opzichte van de haven.
Aldus benadert Galilei de later door Descartes en Leibniz beleden notie
van de relativiteit van beweging, alsmede het als eerste door Descartes
uitgesproken moderne traagheidsprincipe.
Doordat beweging niets verandert aan de aard van een lichaam, kan een
lichaam tegelijkertijd verschillende bewegingen ondergaan. Deze hinderen elkaar op geen enkele wijze en combineren tot een vloeiende curve.
Reeds in de dialoog analyseert Galilei de baan van een lichaam dat van
een hoge, met de aarde mee bewegende toren valt. De baan die Galilei
hier construeert, is niet de paraboolbaan van zijn latere boek, maar een
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cirkelsegment. Het illustreert de geprivilegeerde positie van de cirkelbeweging in Galilei's fysica. Hoewel hij al spoedig het gebrekkige van
zijn wiskundige constructie inzag en de cirkel door een paraboolbaan
verving, is zijn traagheidsbeweging nooit de rechtlijnige beweging van
Descartes, Huygens en Newton geworden. Traagheidsbeweging bleef voor

hem altijd een beweging over een bolvormig vlak evenwijdig aan het
aardoppervlak, dat wil zeggen een cirkelbeweging. Galilei's wereld was
niet het oneindige, abstracte en onpersoonlijke universum van de mechanische filosofen die hem volgden, maar nog veeleer de geordende
kosmos van zijn voorgangers en tijdgenoten. En slechts de cirkelbeweging
verdroeg zich met die harmonische orde.
Tijdens zijn gedwongen verblijf in zijn villa nabij Florence vond Galilei

eindelijk de tijd zijn lang gekoesterde project over de bewegingsleer to
voltooien. Dit werd het boek over de `twee nieuwe wetenschappen'. Niet
langer probeerde Galilei de bewegingsleer to versmelten met de hydrostatica van Archimedes. De bewegingsleer kreeg nu een eigen fundament.
Centraal stond Galilei's analyse van de eenparige beweging en de eenparig versnelde beweging, de laatste toegepast op het probleem van de
vrije val. We vinden hier de bekende verbanden tussen afstand, versnelling, snelheid en tijd. Galilei motiveerde de afleiding van zijn valwet met
eenvoudsoverwegingen: als een lichaam valt dan verandert er niets aan
dat lichaam en ook het `bewegingsprincipe' (dat wil zeggen de zwaarte)
blijft gelijk. Waarom zouden dan niet tevens alle andere factoren in de
beweging gelijk blijven? Aangezien de ervaring leert dat de beweging
voortdurend toeneemt, is het noodzakelijk de uniformiteit niet in de
beweging zelf, maar in de toename van die beweging to zoeken, dat wil
zeggen in de versnelling.
Een belangrijke plaats in het boek wordt ingeruimd voor een analyse van
de slingerbeweging en de beweging Tangs een hellend vlak. Zo vinden we
hier de relatie tussen de periode en de Iengte van de slinger. Een ander
belangrijk inzicht is de stelling, dat de uiteindelijke snelheid van een
dalend lichaam enkel afhangt van het hoogteverschil tussen begin- en
eindsituatie en niet van het specifieke traject. Dit resultaat gebruikt hij
om zijn valwet met experimentele argumenten to ondersteunen. Zo beschrijft hij de situatie, waarbij een metalen bal Tangs een gootje onder

een flauwe helling naar beneden rolt als een praktisch realiseerbare
methode om het kwadratische verband tussen afstanden en tijden to toet-
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sen. Uit zijn aantekeningen valt op to maken dat Galilei dit experiment
daadwerkelijk heeft uitgevoerd.
In het laatste deel van zijn boek construeert Galilei de parabolische baan
van projectielen door een uniforme horizontale beweging to combineren
met een eenparig versnelde valbeweging. Daarnaast leidt hij een aantal
resultaten of voor onder een hoek afgeschoten projectielen. Zo bewijst

hij, dat de grootste horizontale afstand wordt afgelegd als een kogel
wordt afgevuurd onder een hoek van 45 graden. Zelfs de heftige, gewelddadige beweging van een kanonskogel conflicteert op geen enkele
wijze met de natuurlijke valbeweging. Uiteindelijk overwon Galilei's
wiskundige conceptie van de natuur de bestaande fysische dichotomieen
die eeuwenlang het denken over beweging gedomineerd hadden.

Epiloog
Van de rudimentaire bewegingsleer van Galilei naar de een halve eeuw
later geformuleerde bewegingswetten van Newton, betekende een enorme

sprong. Was de vrije val voor Galilei nog een bijzondere vorm van
beweging - namelijk de enige natuurlijke vorm van beweging waarbij
een lichaam eenparig versnelde - voor Newton was de valbeweging een
van de vele vormen van versnelling onder invloed van een van buiten op
een lichaam inwerkende kracht. Galilei's analyse had primair betrekking
op de beweging zelf, niet op de relatie tussen veranderingen in de bewegingstoestand van een lichaam en de daaraan ten grondslag liggende
oorzaken. Het ontwikkelen van een gegeneraliseerd krachtbegrip dat deel
uit kon maken van een wiskundige leer van de beweging, vergde talrijke
grote intellectuele innovaties. En zelfs Newtons bewegingswetten waren
niet vrij van dubbelzinnigheden die de invloed en hardnekkigheid van
oude tradities weerspiegelden. Wat wi j nu de klassieke mechanica plegen
to noemen, kreeg pas een heldere en scherp gedefinieerde formulering in
de loop van de achttiende eeuw.
Zo kan Newtons beroemde tweede bewegingswet die stelt dat de bewe-

gende kracht evenredig is aan de verandering van de beweging, niet
simpelweg worden gelijkgesteld aan de moderne versie die stelt dat de
kracht evenredig is aan de momentane versnelling (het bekende F is m
maal a), oftewel de tweede ti jdsafgeleide van de positie. Deze `moderne'
formulering vinden we pas bij de achttiende-eeuwse wiskundige Euler.

Ook dit gegeven illustreert nog eens to meer hoe groot de conceptuele
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kloof tussen de oude en de nieuwe visie op beweging was. Zelfs grote
genieen die ver boven hun ti jd uitstegen, slaagden er niet in die kloof
eigenhandig to overbruggen. Wel kunnen we stellen, dat van alle begripsmatige tussenstappen, die van Galilei de meest belangrijke en ingrijpende
was.

Door de grondslag to leggen voor een nieuwe bewegingsleer, legde Galilei
tevens het fundament voor een nieuwe natuurkunde. Niet alleen doordat

de bewegingsleer een essentiele rol vervult in de latere natuurkundige
theorieen, maar tevens omdat Galilei als eerste overtuigend aantoonde,
dat niet alleen de verheven en harmonische hemelse processen aan wiskundige regelmaat onderhevig zijn, maar dat dit tot op zekere hoogte,
tevens geldt voor aardse processen. Gezien de enorme rol van de wiskunde in latere natuurkundige theorieen kan het precedent van Galilei
nauwelijks overschat worden. Voor Galilei was de wereld om ons heen
niet de aristotelische, kwalitatieve wereld van ontstaan vergaan, maar een
wereld geregeerd door diepere, voor het oog onzichtbare principes. Het
boek der natuur is geschreven in een code, zo zei hi j, en de sleutel tot die

code is de wiskunde. Achter de concrete wereld die zich dagelijks aan
onze zintuigen voordoet, ligt een diepere wereld, waarin geen weerstand
bestaat, waarin vlakken perfect vlak zijn, bollen volmaakt hard en rond
en bewegingen eeuwigdurend. Deze wereld vertoont opmerkelijke overeenkomsten met de wereld van de moderne natuurkunde.
Veelal wordt het contrast tussen Galilei en zijn aristotelische tegenstanders beschreven in termen van een conflict tussen de moderne wetenschapper die het primaat legt bij de zintuiglijke waarneming, en traditionele rationalisten die kennis ontlenen aan logische sluitregels. Deze
visie onderschat enerzijds de mate waarin de aristotelische natuurfilosofie
geworteld is in directe zintuiglijke informatie, hetgeen tevens tot uiting
komt in het aristotelische dogma, dat alle kennis ons eerst via de zintuigen bereikt; anderzijds miskent dit beeld het primaat dat Galilei bij de
wiskunde als hoogste vorm van rationaliteit legt.
In zijn Dialoog is het veelal de aristoteliaan die zich beroept op empirische ondersteuning. Galilei's eigen woordvoerder verkiest menigmaal de
rede boven de zintuigen. Zo spreekt hij van zijn grenzeloze bewondering
voor de copernicanen:
Zij hebben door enkel de kracht van hun intellect hun zintuigen zodanig geweld aangedaan dat zij de voorkeur gaven aan wat de rede
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hen vertelde boven datgene wat de zintuiglijke ervaring hen in strijd
daarmee duidelijk toonde.

Evenzo zegt hij over zijn stelling, dat een van de top van de mast van een

varend schip losgelaten steen precies aan de voet van de mast zal belanden:
Zonder experiment weet ik zeker dat het precies zo zal gebeuren als
ik het je vertel, want het moet op die manier gebeuren.

Waar Galilei aan experimenten refereert, zijn het of gedachtenexperimenten, of experimenten die ten doel hebben om Galilei's langs rationele
weg verworven inzichten to bevestigen. Anders dan voor sommige latere
Britse experimentatoren zoals Boyle, hebben experimenten voor Galilei
niet de rol van bronnen voor nieuwe inzichten over de natuur. Daarmee

is niet gezegd, dat zij een verwaarloosbare rol spelen in Galilei's
wetenschap, maar wel dat het voorbarig is om Galilei primair to verheerlijken als de aartsvader van experimentele methode. Ook als natuurfilosoof was Galilei primair een wiskundige.
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Quantummechanica
J. Hilgevoord

Op heel vroege afbeeldingen, bijvoorbeeld uit Egyptische koningsgraven,
zien de mensen er, afgezien van hun kleding, precies zo uit als nu. Hetzelfde geldt voor de dieren. Een leeuw is een leeuw, een poes is een goes,

en een Egyptische ibis onderscheidt zich in niets van een ibis in een
hedendaagse dierentuin. Al deze wezens hebben een duidelijke identiteit,
een identiteit die ze gedurende duizenden, zo niet miljoenen jaren hebben behouden. Een heel kras voorbeeld vormen de schildpadden. Uit fossielen blijkt dat schildpadden al minstens honderdmiljoen jaren op aarde
onveranderd bestaan.
Hoe kan dat? Op aarde is alles immers onderhevig aan slijtage, aan verwering en verval. Onze gebruiksartikelen moeten we voortdurend vervan-

gen, onze huizen vervallen vroeger of later tot puin, indrukwekkende
bergmassieven verweren op den duur tot vriendelijke heuvels. En levende
wezens gaan natuurlijk 66k dood, maar de soort behoudt zijn identiteit.

Het kind van twee mensen is weer een mens en slijt in de loop van de
generaties niet of tot iets onherkenbaars. Een mens baart een mens, een
poes baart een poes, en een olifant baart geen muis. Als we even afzien
van de evolutie, waarop ik later terugkom, dan is het meest opvallende
aspect van het leven dat bij de voortplanting de soort zijn identiteit
behoudt. Hoe kan dat? Het antwoord is simpel: het is een quantumeffect.
Maar voor ik daarop in kan gaan, moet ik eerst het een en ander zeggen
over de ontwikkeling van de natuurkunde vanaf Galilei tot aan het begin
van deze eeuw, net zoals de vorige spreker uitvoerig moest ingaan op de
fysica sinds Aristoteles om het werk van Galilei in het juiste perspectief

to kunnen plaatsen. Alleen is er in de ruim tweehonderd jaar tussen
Galilei en het begin van deze eeuw wel iets meer in de natuurkunde gebeurd dan in de voorafgaande tweeduizend! Je kunt zeggen dat de fysica
als moderne wetenschap pas met Galilei is begonnen. Tegen het eind van
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de vorige eeuw bereikte deze zogenaamde `klassieke' fysica zijn hoogtepunt en tevens zijn afsluiting. (Met klassieke fysica wordt bedoeld de
fysica aan het begin van deze eeuw; met de `Klassieken' heeft dit niets to
maken.)
De klassieke fysica is een uitermate indrukwekkend bouwwerk. Omstreeks 1900 deed de beroemde fysicus Lord Kelvin zelfs de beruchte
uitspraak dat de natuurkunde of was en dat er niets echt nieuws meer
gevonden zou worden. Hij had het nog niet gezegd of de klassieke fysica

raakte in een diepe crisis waaruit ze slechts door revolutionaire ontwikkelingen kon warden gered. Deze ontwikkelingen leidden in het eerste
kwart van deze eeuw tot de relativiteitstheorie en de quantumtheorie, de
twee theorieen die samen het hart vormen van de moderne fysica.

Ik moet nu in tien minuten de klassieke fysica zowel inleiden als uitluiden! Maar misschien is het toch nog makkelijker om dat in tien minuten to doen dan in een paar uur, want het gaat hier om een kennisgebied

waarvan slechts een studie van enkele jaren een passende indruk kan
geven. Een overzicht in tien minuten kan dus niet meer zijn dan een opsomming van enkele namen en begrippen.

De belangrijkste figuur komt al meteen aan het begin van de periode:
Isaac Newton (1642-1727), geboren in het sterfjaar van Galilei en auteur
van wellicht het beroemdste boek na de bijbel, de Principia van 1687,
voluit: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica oftewel De wiskundige grondslagen van de natuurkunde. In dit boek poneerde Newton
zijn universele wet van de zwaartekracht: twee lichamen trekken elkaar
aan met een radieel gerichte kracht die evenredig is met de massa's van
de lichamen en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun onderlinge afstand. Het `universele' ligt daarin dat de wet geacht wordt to
gelden zowel in het `ondermaanse' (de appel die door de aarde wordt
aangetrokken), als in het `bovenmaanse' (de zon die de planeet aantrekt).
Het belang van deze universaliteit kan niet overschat worden. We zien
hier een tendens die uiteindelijk ook de hemelse sfeer, de verblijfplaats
van de goden, zou aantasten. In de moderne natuurkunde is de hele kosmos onderworpen aan de fysische wetten en de hemel zul je er vergeefs
zoeken.

Het werk van Newton had een enorme invloed op het denken in de volgende eeuwen van zowel filosofen als fysici. Het gaf een krachtige impuls
aan de mathematisering van de natuurkunde, een ontwikkeling die zich
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sterk heeft voortgezet en die in onze dagen een nieuw hoogtepunt beleeft.
Newton was zich van dit mathematische karakter van zijn werk ten zeerste bewust; hij zag zijn theorie van de zwaartekracht dan ook eerder als

een beschrijving van de verschijnselen dan als een verklaring. In zijn
theorie werkt de zwaartekracht instantaan en zonder dat er tussen de
lichamen een tussenstof of medium is waardoor de kracht zich kan voortplanten, het is een actio in distans. Newton en vele van zijn tijdgenoten

zoals Christiaan Huygens, vonden zo'n actio in distans vanuit fysisch
oogpunt absurd; een dergelijke theorie kon in hun ogen niet de werkelijkheid weergeven. Maar de theorie was zo enorm succesvol - een grote
verscheidenheid van verschijnselen zowel op aarde als in het zonnestelsel

kon er kwalitatief en kwantitatief mee worden beschreven - dat latere
onderzoekers er steeds meer toe neigden de actio in distans als een
eigenschap van de werkelijkheid to aanvaarden. Totdat in de tijd van
Faraday en Maxwell, in de tweede helft van de negentiende eeuw, het
denkbeeld van een tussenstof weer terrein won.
Het werk van Newton vormt de basis voor de hele klassieke natuurkunde,
in het bijzonder van de klassieke mechanica. De theorie werd wiskundig

op een zeer hoog plan gebracht door wiskundigen als Euler, Laplace,
Lagrange, Jacobi en Hamilton. Grote successen werden behaald op het
gebied van de hemelmechanica, bijvoorbeeld de voorspelling van het
bestaan van de planeet Neptunus.
Een volgend belangrijk hoofdstuk van de klassieke fysica is de optica.
Ook hier vinden we, naast vele andere, weer de namen van Newton en
Huygens. Beroemd is hun controverse over de aard van het licht. Volgens
Newton is een lichtstraal een stroom van deeltjes, terwijl Huygens een
beschrijving gaf die meer doet denken aan onze huidige golftheorie. In
het begin van de negentiende eeuw werd door het werk van Young en
Fresnel het pleit (althans voorlopig) beslecht in het voordeel van de
golftheorie. Een typisch golfverschijnsel is interferentie: als twee golven
door elkaar heen lopen dan versterken ze elkaar op sommige plaatsen
terwijl ze elkaar uitdoven op andere. Bij watergolven is dat duidelijk to
zien. Licht vertoont dit verschijnsel ook en omdat dat met een deeltjestheorie moeilijk is to rijmen, raakte men ervan overtuigd dat licht een
golfverschijnsel is. Fresnel slaagde erin een golftheorie van het licht to
ontwikkelen die op schitterende wijze rekenschap kon geven van alle toen
bekende eigenschappen van licht.
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Van groot praktisch en theoretisch belang is de thermodynamica of
warmteleer. De namen van Carnot, Clausius en Kelvin zijn ermee verbonden, evenals de begrippen energie, entropie en rendement. De thermodynamica speelt een rol bij alle processen waarbij warmte vrijkomt of
wordt opgenomen, to beginnen met de stoommachine. Het ontwerpen van
een energiecentrale of van een chemische fabriek is niet mogelijk zonder
een grondige kennis van de warmteleer. De wetten van de thermodynamica dragen verheven namen als `Eerste Hoofdwet' (over de energie) en

`Tweede Hoofdwet' (over de entropie), wat zeker niet overdreven is,
gezien hun algemene belang.

Een heel speciale afdeling van de natuurkunde is de scheikunde. De
scheikunde houdt zich bezig met processen waarin de scheikundige
samenstelling van materie verandert, wat wil zeggen dat er op moleculair
niveau veranderingen optreden. Overigens raakten de chemici er pas rond
de eeuwwisseling van overtuigd dat atomen en moleculen werkelijk bestaan. Tegenwoordig weet iedereen dat materie is opgebouwd uit kleine
deeltjes. Op de gigantische hoeveelheid kennis die in de scheikunde is
bijeengebracht, noch op het immense belang daarvan, kan ik hier verder
ingaan.

De afineting van een atoom is ongeveer een honderdmiljoenste deel van
een centimeter. Hoe verhoudt de microwereld van razendsnel bewegende
atomen zich tot de macrowereld van onze directe ervaring waarin van de

discrete structuur van materie niets is to merken en alles relatief
langzaam verloopt? Dit moeilijke probleem vormt het onderwerp van de
statistische fysica, ook vaak statistische mechanica genoemd. Het idee is
dat de macroscopische grootheden een soort gemiddelden zijn van de
microscopische. De vraag is dan of men op deze manier, uitgaande van de
wetten die voor atomen gelden, kan komen tot de geheel andere wetten
die gelden voor het gedrag van materie in het groot. Beroemde namen
verbonden aan dit nog steeds zeer actieve gebied zijn die van Maxwell,
Boltzmann, Gibbs en ook die van Einstein.
Een enorm belangrijk en uitgebreid gebied van de klassieke fysica waar-

van de wortels in een ver verleden liggen, is dat van elektriciteit en
magnetisme. De grote doorbraak kwam hier nadat Oersted in 1820 een
verband tussen deze twee klassen van verschijnselen had ontdekt. Via het
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werk van Faraday en vele anderen leidde dit tenslotte tot de magistrale
samenvatting van bet hele gebied door Maxwell in de beroemde (en
wegens hun moeilijkheid ook beruchte) Maxwell-vergelijkingen (1865).
Deze vergelijkingen tonen de onverbrekelijke samenhang van elektrische
en magnetische verschijnselen en sindsdien spreken we van `elektromagnetisme'. De elektromagnetische verschijnselen zijn veel ingewik-

kelder dan die van de newtonse fysica. Zo is de kracht tussen twee
ladingen niet alti jd radieel gericht en ook niet alti jd omgekeerd evenredig
met bet kwadraat van de afstand. Een belangrijk nieuw verschijnsel is bet
bestaan van elektromagnetische golven: een versneld bewegende lading
zendt elektromagnetische golven uit die zich door de lege ruimte voortplanten en elders een andere lading in beweging kunnen zetten. Er plant
zich dus elektromagnetische energie door de ruimte voort. De voortplan-

tingssnelheid is eindig en gelijk aan die van het licht; in feite blijkt het
licht zelf een elektromagnetisch golfverschijnsel to zijn. Hiermee kwam
een van de grootste unificaties uit de geschiedenis van de natuurkunde tot
stand: de optica bleek een onderdeel van bet elektromagnetisme to zijn.
Tegenwoordig is de ruimte niet alleen vol met van natuurlijke bron-nen
afkomstige straling, maar ook met de door onszelf opgewekte elektromagnetische golven van radio, radar, telefoon en televisie die ons
leven zo ingrijpend hebben veranderd.
Hoe kunnen golven zich door de lege ruimte voortplanten? Faraday en
Maxwell onderstelden dat de ruimte gevuld is met een medium, de ether.
Ondanks vele pogingen bleek bet echter niet mogelijk de fysische eigenschappen van dit medium nader to specificeren. Einstein kwam in 1905
met een radicale `oplossing': er is helemaal geen ether; elektromagnetische

golven planten zich voort door bet `niets'. Fysici van oudere generaties
bleven nog wat namopperen, maar nu weten we niet beter dan dat elektromagnetische golven geen medium nodig hebben om zich in voort to
planten. Dit is een goed voorbeeld van de mate waarin de moderne fysica
zich verwijderd heeft van het ideaal van voorstelbaarheid dat Newton en
de zijnen ertoe bracht actio in distans absurd to vinden. Voor de huidige
fysicus is bet voldoende om wiskundige vergelijkingen to vinden die de
verschijnselen goed beschrijven.
Een volgende grote unificatie werd bereikt toen duidelijk werd, vooral
ook door het werk van onze landgenoot H.A. Lorentz, dat de Maxwellvergelijkingen hun geldigheid behouden in de microwereld van atomen,
ionen en elektronen era dat elektromagnetische krachten de basis vormen
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van de opbouw van de materie en van alle scheikundige processen. Je zou
kunnen zeggen dat de klassieke fysica, die was gebaseerd op macrosco-

pische verschijnselen, in zijn geheel werd overgeplant naar de microwereld van de atomen, daarbij een schaalverschil overbruggend van een
factor honderdmiljoen! Dat dat niet zomaar kon zou spoedig blijken.
Het was bekend dat atomen elektronen bevatten. Aangezien elektronen

een negatieve lading hebben en een atoom in zijn geheel elektrisch
neutraal is, moest er in een atoom ook positieve lading zijn. Waar zat
deze? Het was Rutherford die in 1913 met beroemde experimenten aantoonde dat de gehele positieve lading van een atoom geconcentreerd is in
een kleine kern waarvan de afmeting honderdduizend maal kleiner is dan
die van het atoom. De elektronen draaien om deze kern. Voor de rest is
het atoom leeg, leger nog in verhouding dan ons zonnestelsel.
Bij al zijn eenvoud en schoonheid draagt dit atoommodel van Rutherford
de kiem in zich van een diepe crisis in de klassieke fysica. We hebben

namelijk net gezien dat een versneld bewegende elektrische lading
elektromagnetische straling uitzendt en daarmee energie verliest. Het
elektron in het atoom verliest dus voortdurend energie en het zal
uiteindelijk op de kern vallen. Men kan zelfs volgens de regels van de
klassieke elektrodynamica precies uitrekenen hoe lang dit duurt: na
slechts 10-9 seconde is het atoom in elkaar gestort (op atomair niveau gaat

alles heel snel!). In feite blijkt geen enkel systeem van geladen deeltjes
volgens de wetten van de klassieke fysica stabiel to zijn. Het grootse
bouwwerk van de klassieke natuurkunde stort letterlijk en figuurlijk in
10' seconde ineen!
Toch was het allang duidelijk dat de versnelde ladingen in materie inderdaad elektromagnetische straling uitzenden. Als een gas wordt verhit,

gaat het licht uitzenden. Het was tevens bekend dat deze straling een
merkwaardig karakter heeft. Als men bijvoorbeeld waterstofgas verhit
dan blijkt dat in het uitgezonden licht slechts een beperkt aantal precies
bepaalde frequenties (of 'golflengtes) voorkomen. Dit geldt ook voor
andere stoffen en de reeks van frequenties die optreden, blijkt karak-

teristiek to zijn voor de stof. Iedere stof heeft zo zijn eigen elektromagnetische visitekaartje en men kan bijvoorbeeld to weten komen
welke stoffen zich in de gloeiende atmosfeer van een ster bevinden door
een analyse van het uitgezonden licht (spectraalanalyse). Op grond van
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deze en andere gegevens poneerde Niels Bohr in 1913 zijn beroemde
atoommodel dat een van de uitgangspunten zou worden voor de latere
quantummechanica.

Bohr onderstelde dat een elektron in een atoom zich slechts in discrete
banen om de kern kan bewegen, tussenliggende banen zijn niet mogelijk.
Later bleek dat het woord `baan' hier niet op zijn plaats is en dat het
beter is om van energietoestand to spreken. De energiewaarden van deze
toestanden vormen een discrete reeks E0, E E2, ... De toestand met de
laagste energie Eo heet grondtoestand. De volgende toestand heeft energie
E,, de daarop volgende E2, enzovoort. Tussenliggende waarden zijn niet

mogelijk. Er is een oneindige rij van energiewaarden en het energieverschil tussen opeenvolgende energiewaarden wordt steeds kleiner. Je
kunt je dit voorstellen als een ladder waarbij de afstand tussen opeenvolgende sporten steeds kleiner wordt. Bohr poneerde nu, dat een elektron dat zich in een van deze energietoestanden bevindt geen straling
uitzendt; dit dus in flagrante tegenspraak met wat de klassieke theorie
hierover zegt. Slechts bij overgang van de ene energietoestand naar een
andere zendt het elektron elektromagnetische straling uit. De frequentie
v van deze straling wordt bepaald door het energieverschil tussen de twee
toestanden volgens de formule
by = (Ebegin - E.;,,).

Hierin is h de zogenaamde constante van Planck (zie later). Op grond van
deze formule kunnen we begrijpen waarom de atomen van een bepaalde
stof slechts straling met een reeks van precies bepaalde frequenties (ofwel
golflengtes) kunnen uitzenden: deze frequenties corresponderen met de
energieverschillen tussen de mogelijke energietoestanden van het atoom.
Omdat een atoom alleen straling kan uitzenden als het kan overgaan naar
een toestand met lagere energie, kan een atoom, dat in de grondtoestand
is geen straling uitzenden. Het atoom kan dus niet ineenstorten! In feite

heeft het in deze laagste toestand nog altijd een afmeting die ongeveer
honderdduizend maal groter is dan de afmeting van de kern. Verdere uitwerking van dit model stelde Bohr in staat de energiewaarden voor een
eenvoudig atoom als waterstof to berekenen; de daarmee corresponderende frequenties van het door waterstof uitgezonden licht bleken in zeer
goede overeenstemming to zijn met de experimenteel bepaalde waarden.
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Bij de hierboven beschreven overgang verliest het atoom een energie
Eb, - Eeind. Deze energie wordt weggevoerd in de vorm van elektromagnetische straling. Zo'n pakketje stralingsenergie wordt een stralingsquantum of lichtquantum (later foton) genoemd. Dergelijke stralingsquanta
(waarover later meer) waren al in 1900 door Max Planck ingevoerd.

Tegenwoordig weten we dat alle atomaire en subatomaire systemen (bijvoorbeeld atoomkernen) de boven beschreven quantisatie van de energie

vertonen. Hoe groter de in het spel zijnde krachten, hoe groter de
quantumstappen. Vandaar dat atoomkernen die bijeengehouden worden
door krachten die veel sterker zijn dan de elektromagnetische, straling
uitzenden met een zeer hoge frequentie, de gevaarlijke y-straling.
Een atoom kan niet alleen stralingsquanta uitzenden maar ook opnemen.
Het quantum moet daartoe een energie hebben die precies gelijk is aan
het energieverschil tussen twee toestanden van het atoom. In dit geval
gaat het elektron van een lagere naar een hogere energietoestand. Als het
atoom in de grondtoestand is, kan het dus een stralingsquantum absorberen en daardoor naar een hogere energietoestand gaan; men zegt dan
dat het atoom is `aangeslagen'. De minimale energie die daarvoor nodig is,

is Ei - Eo . We zien nu dat een atoom in de grondtoestand niet alleen
stabiel is tegen instorten, dat wil zeggen tegen het afstaan van energie,
maar in zekere mate ook tegen het opnemen van energie: slechts versto-

ringen met quanta groter dan El - E. kunnen het atoom in een aangeslagen toestand brengen, kleinere quanta doen niets! Deze betrekkelijke
onverstoorbaarheid van atomen is een typisch quantumeffect en het heeft
belangrijke consequenties. Het geeft atomen en moleculen hun stabiliteit
en daarmee hun identiteit. Dit geldt met name ook voor de DNA-moleculen die de erfelijke eigenschappen van levende wezens dragen. En dat

is dan ook de verklaring van het feit dat de schildpadden meer dan
honderdmiljoen jaar hun identiteit konden behouden, en zij niet alleen!
In zijn boek What is Life? uit 1944 beredeneerde Erwin Schrodinger, een

van de grondleggers van de moderne quantummechanica, dat de erfelijke eigenschappen van een. soort moeten zijn vastgelegd in een
reusachtig molecuul, bestaande uit miljoenen atomen. Het moet zo groot
zijn om de enorme hoeveelheid informatie to kunnen dragen die nodig is
voor de beschrijving van een individu, en het moet een molecuul zijn
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omdat het alleen dan de noodzakelijke stabiliteit en specificiteit kan
hebben. Tegenwoordig weten we dat de erfelijke eigenschappen worden

gedragen door de reuze moleculen van DNA. Deze zijn stabiel tegen
kleine storingen, slechts storingen, bijvoorbeeld straling, met quanta
groter dan de afstand tussen de verschillende energietoestanden van het
DNA-molecuul kunnen een verandering in het molecuul teweeg brengen.
(De situatie is in feite wat ingewikkelder.) Deze zogenoemde mutaties

zijn zelf ook weer stabiel tegen kleine storingen. Het bestaan van
mutaties in een populatie vormt de basis voor het proces van de evolutie.
Hoewel de evolutietheorie ouder is dan de quantummechanica, gaf deze
laatste daaraan pas een natuurkundige basis.

Het atoommodel van Bohr en de quanta van Planck vormden slechts het
moeizame begin van de ontwikkeling van de quantummechanica. Een
bevredigende theorie werd pas ontwikkeld in de jaren 1925-1930 door
fysici als Werner Heisenberg, Erwin Schrodinger, Max Born, Pascual
Jordan, Wolfgang Pauli en Paul Dirac. Het is onmogelijk deze theorie hier
to beschrijven; ik zal er slechts een paar opmerkingen over maken. Het
gedrag van deeltjes, zoals elektronen, wordt in de quantummechanica
beschreven door een zogenaamde gal f functie, dikwijls aangeduid met de
letter fir. Men moet hierbij niet denken aan een golf in de gewone ruimte;
,y is een complexe functie in een abstracte ruimte, de zogenaamde toestandsruimte. Wiskundig is deze golffunctie de oplossing van een golfvergelijking, de beroemde Schr6dinger- vergelij king (1926). Analoog aan
wat we bijvoorbeeld bij golven in een snaar zien, heeft deze vergelijking
een discrete reeks van oplossingen, to vergelijken met de verschillende
trillingsmogelijkheden van een snaar. Deze oplossingen corresponderen
met de hierboven besproken energietoestanden: de laagste toestand correspondeert met de grondtoon van de snaar, de hogere met de boventonen. Zo krijgt men uit een golftheorie van het elektron toch de discrete
energietoestanden van het elektron in een atoom.
Maar het golfkarakter kan zich ook heel specifiek openbaren! Deeltjes als
elektronen, protonen, neutronen en zelfs hele atomen, vertonen onder geschikte omstandigheden typische golfverschijnselen zoals interferentie en
diffractie, verschijnselen die zo bekend zijn uit de optica, en die in het
verleden de fysici ervan overtuigd hadden dat licht geen deeltje is maar
een golf! Wellicht het beroemdste experiment waarmee deze paradoxale
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situatie kan worden gelllustreerd, is het `dubbele-spleet-experiment' dat
ik nu zal beschrijven.

Wanneer een lichtbundel op een voor licht ondoorlaatbaar scherm valt
waarin twee nauwe evenwijdige spleten zijn aangebracht, dan kan men
achter het scherm interferentie waarnemen tengevolge van het door
elkaar heen lopen van de twee uit de spleten komende lichtbundels. Men

kan deze interferentie zichtbaar maken door achter het scherm een
fotografische plaat evenwijdig aan het scherm to plaatsen; daarop
verschijnt dan een patroon, bestaande uit een groot aantal lichte en
donkere strepen die corresponderen met de plaatsen waar de twee bundels
elkaar uitdoven respectievelijk versterken (waar er licht op valt, wordt de
fotografische plaat donker!). Zoals gezegd, kan dit verschijnsel uitstekend

begrepen worden in een golftheorie van het licht, terwijl het in een
deeltjestheorie onbegrijpelijk is. Een deeltje gaat immers of door de ene,
of door de andere spleet, en als het door de ene spleet gaat dan is het voor

het gedrag van dat deeltje niet van belang dat er ook nog een andere
spleet is. Het optreden van interferentie dat berust op de samenwerking
van de twee spleten, kan in een deeltjestheorie niet verklaard worden.
(Tenzij men bereid is aan to nemen dat het deeltje ook iets merkt van de

spleet waar het niet doorheen gaat. Een dergelijke theorie is in de
vijftiger jaren ontwikkeld door David Bohm maar is nooit erg populair
geworden.)

Toch vertonen deeltjes als elektronen en neutronen wel degelijk interferentie in dubbele-spleet-experimenten. Het paradoxale hiervan wordt
het duidelijkst als men zich voorstelt dat de elektronen een voor een op
het scherm vallen. Deze situatie kan men tegenwoordig experimenteel
realiseren. Op de fotografische plaat achter het scherm ziet men dan, een
voor een, zwarte puntjes verschijnen, geheel in overeenstemming met het
deeltjeskarakter van elektronen. Wacht men echter tot een groot aantal
elektronen het scherm is gepasseerd, dan ziet men dat de zwarte puntjes
een patroon vormen, namelijk het interferentiepatroon van lichte en
donkere strepen dat zo karakteristiek is voor de samenwerking van de
beide spleten! Van deeltjes zou men verwachten dat de meeste direct
achter een van de twee spleten gedetecteerd worden. Het interferentiepatroon ziet er echter heel anders uit; het maximum daarvan ligt midden
tussen (het beeld van) de spleten. We zien dus dat een elektron zich bi j
detectie op de fotografische plaat voordoet als een deeltje, maar dat de
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plaatsen waarop het op die plaat kan terechtkomen, alleen to begrijpen

zijn als het elektron zich bij zijn doorgang door het scherm met de
spleten gedraagt als een golf.

I

Deze zogenaamde golf -deeltjesdualiteit doet zich voor bij alle atomaire
en subatomaire deeltjes. Hij doet zich zelfs voor bij het licht! In 1900
voerde Max Planck om zuiver theoretische redenen het stralingsquantum
in: hij onderstelde dat elektromagnetische stralingsenergie alleen kan
worden opgenomen of afgestaan in hele aantallen quanta. De grootte van
een quantum wordt bepaald door de frequentie v van de straling en is
gelijk aan E = hv; hierin is h de beroemde constante van Planck. Einstein
liet zien dat deze quanta zich in veel opzichten gedragen als een soort
deeltjes. Dat was in 1905. Lange tijd werd dit idee niet serieus genomen

(met name niet door Planck) omdat iets niet tegelijk een golf en een
deeltje kan zijn. Totdat Compton in 1923 aantoonde dat, als men rbntgenstraling (dat is elektromagnetische straling met een golflengte die
tienduizend maal kleiner is dan die van het licht) aan elektronen verstrooit, de straling zich gedraagt alsof het een stroom van deeltjes is
die volgens de bekende botsingswetten met de elektronen botsen. Deze
`deeltjes' worden fotonen genoemd. Ze hebben een energie E = by en een
impuls p = h/,X (.X is de golflengte van de straling), precies zoals Einstein
voorzag. Lange tijd bleven fotonen tamelijk abstracte entiteiten. Maar
sinds de ontwikkeling van de quantumoptica worden de fotonen steeds
concreter en in 1985 slaagden Alain Aspect en zijn medewerkers erin om

met fotonen analoge experimenten to doen als de zojuist beschreven
experimenten met elektronen. En opnieuw stuitte men op de paradox van
deeltjes die zich gedragen als golven.

Hoe wordt deze paradox opgelost in de quantummechanica? Het antwoord hangt er een beetje van of hoe je deze theorie interpreteert.
Volgens de standaardinterpretatie geeft de golffunctie een statistische
beschrijving van de resultaten van metingen die men aan het systeem,
hier dus het elektron of het foton, kan doen. Met behulp van de golfvergelijking kan men de golffunctie van een elektron dat op een scherm
met twee spleten wordt afgeschoten, uitrekenen. Zoals van een golffunctie to verwachten is, vertoont deze het verschijnsel van interferentie:
de intensiteit van de golffunctie ter plaatse van de fotografische plaat
verloopt volgens het bekende strepenpatroon. De golffunctie is echter een
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abstracte grootheid; de intensiteit ervan wordt geinterpreteerd als de kans
om het elektron ter plaatse aan to treffen. Het strepenpatroon op de plaat
weerspiegelt deze kansverdeling. De theorie zegt niet waar een gegeven
elektron de plaat zal treffen; de theorie zegt alleen maar wat je to zien
zult krijgen als je het experiment een groot aantal keren herhaalt.
Op zichzelf lost deze beschrijving de golf -deeltjesparadox nog niet op.
Om to zien hoe dit gaat, moet ik nader op de quantumbeschrijving ingaan. De golffunctie geeft niet alleen een kansverdeling voor de plaats
waar men het elektron zal aantreffen, maar ook voor andere grootheden
die men aan het elektron kan meten zoals de snelheid (of impuls). Het
blijkt dan dat, wanneer de kansverdeling voor de plaats sterk geconcen-

treerd is rond een bepaalde plaats, zodat we met een grote mate van
waarschijnlijkheid het elektron op die plaats zullen aantreffen, de
kansverdeling voor de snelheid juist erg vlak is. In dat geval kunnen we
over de snelheid van het elektron weinig zeggen. Is omgekeerd de kansverdeling voor de snelheid erg geconcentreerd rond een bepaalde snelheid, dan kunnen we over de plaats van het elektron weinig zeggen. Men
noemt de grootheden plaats en snelheid complementair als je de ene goed
kunt voorspellen dan is de ander slecht bepaald. Een gevolg hiervan is dat
het begrip `baan van een deeltje' in de quantummechanica niet optreedt.

Een baan impliceert een precies bepaalde plaats en snelheid en dat is
in de quantumtheorie niet mogelijk. (Als we genoegen nemen met een
zekere onnauwkeurigheid in de bepaling van plaats en snelheid, dan
kunnen we met deze onnauwkeurigheid nog wel spreken van een baan.
De marges waarbinnen dit niet meer mogelijk is, worden bepaald door de
zogenaamde onzekerheidsrelaties van Heisenberg (1927)).
We zien nu hoe in de quantummechanica de golf -deeltjesparadox wordt

opgelost. De paradox ontstond doordat we in gedachten het elektron
volgden op zijn baan door het scherm. Deze baan gaat door de ene of de
andere spleet, maar niet door allebei tegelijk. Het is dan onbegrijpelijk
hoe toch interferentie tussen de spleten kan optreden. Volgens de standaardinterpretatie moeten we echter het idee van een baan laten varen.
Het idee van een deeltje dat een baan volgt, behoort tot de wereld van de
klassieke fysica. In de quantummechanica kunnen we alleen zinvol praten
in termen van de uitkomsten van metingen die we kunnen doen, en aangezien we nooit een plaats en een snelheid tegelijk kunnen meten heeft

het begrip baan in de quantumtheorie geen bestaansrecht en kan het
alleen maar tot paradoxen aanleiding geven.
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I

Dit roept de vraag op of we dan niet door middel van een meting kunnen
vaststellen door welke spleet het elektron gaat. Dat is inderdaad mogelijk.
Men vindt het elektron dan in de helft van de gevallen bij de ene spleet
en in de andere helft bij de andere spleet. Maar als men na deze meting

kijkt waar de elektronen op de fotografische plaat terechtkomen, dan
vindt men geen interferentiepatroon meer. Interferentie treedt alleen op
als de plaats van het elektron zodanig onbepaald is dat we niet weten door
welke spleet het gaat; zodra we dat wel weten, verdwijnt de interferentie.
Zo wordt de golf -deeltjesparadox opgelost: elektronen, neutronen, foto-

nen, vertonen zowel golf- als deeltjeskarakter; welk aspect je to zien
krijgt, hangt of van het experiment dat je doet, maar er is geen experiment waarin beide aspecten tegelijk zichtbaar worden. Experimenten
kunnen niet tegenstrijdig zijn. Alleen het beeld van wat er gebeurt, dat
wij ons aan de hand van experimenten trachten to vormen, kan tegenstrijdigheden opleveren. Volgens de grote quantumfysicus-filosoof Niels
Bohr moeten wij er, wat de microwereld betreft, maar van afzien om ons
een beeld to vormen.
Op een aspect van de standaardinterpretatie van de quantummechanica
wil ik nog nader ingaan. Volgens deze interpretatie is .het statistische
karakter van de uitspraken van de quantummechanica iets absoluuts: het
kan niet worden opgeheven door een verdere uitbreiding van onze kennis.
Het is niet zo dat we de uitkomst van een of ander experiment niet weten of niet kunnen weten, nee, die uitkomst is wezenlijk onbepaald. We
hebben hier wellicht de meest radicale breuk met de klassieke fysica die

mogelijk is. In de klassieke fysica is het heden op continue wijze
verbonden, zowel met het verleden als met de toekomst. Een volledige
kennis van het heden leidt tot een volledige kennis van de toekomst. Men
zegt dat de klassieke fysica deterministisch is. Dit determinisme was in
feite het handelsmerk van de natuurkunde Binds Newton. De quantummechanica is indeterministisch (volgens de standaardinterpretatie).

Het zal duidelijk zijn dat deze interpretatie tal van vragen oproept.
Moeten wij ons erbij neerleggen dat in de fundamentele fysica slechts
statistische uitspraken kunnen worden gedaan? Einstein vond van niet
(God dobbelt niet!), maar hij kwam ook niet met een alternatieve theorie.

Is het werkelijk noodzakelijk om alle uitspraken over elektronen en
dergelijke deeltjes to doen in termen van de resultaten van metingen? Wat
is er zo bijzonder aan metingen? En als plaats en snelheid van een elektron niet tegelijk gemeten kunnen worden, betekent dit dan ook dat een
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elektron niet tegelijk een plaats en een snelheid heeft? Deze en dergelijke
vragen hebben tot nu toe, dat wil zeggen zo'n zeventig jaar na dato, nog
geen antwoorden gekregen die iedereen bevredigen. Ze hebben uiteraard
wel geleid tot uitgebreide discussies onder fysici, discussies die nog steeds
onverminderd doorgaan. Voor een uitermate succesvolle toe-passing van
de quantumtheorie blijken de interpretatieproblemen echter geen enkel

beletsel to vormen (met uitzondering misschien van het gebied van de

quantumtheorie van de zwaartekracht dat momenteel sterk in de
belangstelling staat) en dat is de reden waarom vele fysici deze problemen
niet zo belangrijk vinden. Niettemin blijft het vreemd en opwindend dat
een theorie die zo ongekend succesvol is, na zeventig jaar nog zo contro-

versieel kan zijn wat zijn interpretatie betreft.
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Relativiteitstheorie
D. G.B.J. Dieks

Wat zijn de eigenschappen van ruimte en tijd?
In 1905 publiceerde Albert Einstein een artikel over `De elektrodynamica
van bewegende lichamen'. De titel suggereert dat het gaat om een specialistische natuurkundige verhandeling, waarschijnlijk met technische toe-

passingen. Deze indruk is zeker niet onjuist. De theorie die Einstein in
het artikel ontvouwt, is van cruciaal belang gebleken voor het berekenen
van de energie die vrijkomt in kernreacties, en is onmisbaar bij het
construeren van de tegenwoordige grote deeltjesversnellers (zoals die
bij CERN in Zwitserland). Maar er is meer dan deze technische kant.
Einsteins `speciale relativiteitstheorie' (onder deze naam is de inhoud
van het artikel beroemd geworden) geeft een geheel nieuwe visie op de
eigenschappen van ruimte en tijd en vormt zo een mijlpaal in de ideeengeschiedenis. In zijn `algemene relativiteitstheorie' (1916) heeft Einstein
deze nieuwe visie nog verder gerevolutionairiseerd. We zullen ons hier
vooral richten op de speciale theorie, en proberen Einsteins ideeen to
plaatsen in de geschiedenis van opvattingen over ruimte en tijd.

Stel dat we alle voorwerpen, het licht, de mensen (inclusief onszelf),
uit de ruimte wegdenken. Wat blijft er dan over? Het antwoord is in de
vraag besloten: de lege ruimte. Wat zijn de eigenschappen van die lege
ruimte? In de klassieke filosofie werden hier verschillende antwoorden op
gegeven. Sommige atomisten meenden dat de ruimte oneindig was, maar
niet in alle richtingen hetzelfde. Volgens hen was er een `bovenkant' en
een `onderkant' aan de ruimte to onderscheiden. Wanneer materie-atomen
in de ruimte worden geintroduceerd, `voelen' ze dit onderscheid; ze vallen
van boven naar beneden. Dit is een eerste voorbeeld van de toekenning
van eigenschappen aan de lege ruimte, in combinatie met de gedachte dat
die eigenschappen het verloop van natuurkundige processen in de ruimte
beinvloeden (dit laatste natuurlijk in de situatie dat de ruimte niet langer
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leeg is). Dat is de rode draad door de geschiedenis: opeenvolgende denkers hebben steeds geprobeerd aan to geven hoe de eigenschappen van de
ruimte bepalend zijn voor de fysische processen die zich in de ruimte
afspelen. Andersom kan dan het waargenomen verloop van processen dienen als ondersteuning voor het inderdaad bestaan van de eigenschappen
van de ruimte.

De in de Oudheid meest verbreide opvatting, die tot in de zeventiende
eeuw dominant is gebleven, is de aristotelische. Volgens Aristoteles is de
ruimte om ons heen eindig. Het is het inwendige van een grote bol met de
aarde als middelpunt; op de schil van die bol bevindt zich de maan. Dit
`ondermaanse' is een ruimte waarin de punten van elkaar verschillen. £r
is een middelpunt en er is een rand; en deze verschillen gaan samen met
andere onderscheiden. Volgens Aristoteles is het middelpunt van de
ruimte de `natuurlijke plaats' van zware materie: zware voorwerpen gaan
uit zichzelf naar deze plaats toe. Lichte objecten (denk aan een luchtballon) streven daarentegen naar boven, de rand van de bol. Een voorwerp dat zijn natuurlijke plaats heeft bereikt, zal daar willen blijven.
Er is een kracht voor nodig om het in beweging to brengen (gedwongen
beweging'). Er is op deze manier een duidelijk verband tussen de eigenschappen van de ruimte en het gedrag van fysische objecten: objecten
`merken' het verschil tussen de ruimtepunten. Ze worden in hun gedrag
beinvloed door waar ze zijn. Anderzijds kunnen wij de verschillen tussen
de ruimtepunten aflezen uit het gedrag van de voorwerpen om ons heen:
het middelpunt van het heelal is de plek waarnaar zware dingen vallen,
en de rand bevindt zich in de richting waarin lichte objecten opstijgen.
Er is een harmonie tussen de aristotelische fysica en Aristoteles' opvatting
over de eigenschappen van de ruimte.

Newtons absolute ruimte en tijd
Deze harmonie werd verstoord door de ontwikkeling van een nieuwe
fysica in de zestiende en zeventiende eeuw (nu noemen wij de ideeen uit
die tijd het fundament van de `klassieke fysica', ter onderscheiding van
de nog weer later, in de twintigste eeuw, ontwikkelde relativiteitstheorie
en quantummechanica). Bij'Aristoteles is altijd een kracht nodig om een
voorwerp van zijn natuurlijke plaats of to krijgen, of om een beweging
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tot stand to brengen die anders is dan de `natuurlijke' (dat wil zeggen
vallen voor zware, en opstijgen voor lichte objecten).
Maar in de zestiende en zeventiende eeuw wordt dit uitgangspunt langzamerhand vervangen door het `traagheidsbeginsel': lichamen waarop
geen krachten worden uitgeoefend, zijn in rust 6f bewegen eenparig
(datwil zeggen met constante snelheid) in een rechte lijn. Beeckman,
Descartes, Galilei zijn enkele van de pioniers van de traagheidsgedachte;
Newton maakte het traagheidsbeginsel tenslotte tot een van de fundamen-

tele wetten van de klassieke mechanica in zijn Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica (1687).

Volgens het traagheidsbeginsel is het mogelijk dat een voorwerp waarop
geen krachten werken eeuwig beweegt, rechtlijnig en met constante snel-

heid. Dit verdraagt zich niet met de gedachte dat de ruimte eindig is.
Newton vervangt de aristotelische begrensde ruimte dan ook door een
ruimte zonder grenzen, die zich naar alle kanten oneindig ver uitstrekt.
Het traagheidsprincipe staat ook op gespannen voet met het idee dat de
ruimte `natuurlijke plaatsen' voor objecten kent. Want blijkbaar maakt
het voor objecten helemaal niet uit waar ze zijn; ze kunnen zonder dat
het moeite kost alsmaar blijven bewegen. Bij de klassieke mechanica past
daarom een homogene (ieder punt heeft dezelfde eigenschappen) en isotrope (alle richtingen zijn gelijkwaardig) ruimte.

Zo zijn we aangekomen bij het ruimte-idee, dat de natuurkunde tot in

onze eeuw heeft beheerst en dat ook tamelijk goed aansluit bij de
common sense'. De lege ruimte is oneindig, homogeen en isotroop. Maar

hij is niet `amorf : er zit een bepaalde structuur in. Zo is tussen elk
tweetal punten een afstand gedefinieerd (op keuze van de eenheid na;
nauwkeuriger is het daarom to zeggen dat congruentie, gelijkheid, van
afstanden is gedefinieerd). We moeten immers betekenis kunnen geven
aan de uitspraak, dat een deeltje in een overigens lege ruimte eenparig
rechtlijnig beweegt, dat wil zeggen, gelijke afstanden in gelijke tijden
aflegt. In de ruimtestructuur moet ook vastliggen wat rechte lijnen zijn
- maar hieraan is automatisch voldaan als er afstanden zijn gedefinieerd
(de rechte lijn is immers de kortste verbinding tussen twee punten). Een
subtielere eigenschap van de newtoniaanse ruimte is dat de punten ervan
`identiteit in de tijd' bezitten. Dat wil zeggen, dat we van ieder punt in de
ruimte op een gegeven tijdstip kunnen zeggen of het al dan niet hetzelfde
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punt is als een zeker punt in de ruimte op een ander tijdstip. Dit is nodig
om betekenis to kunnen geven aan `rust ten opzichte van de ruimte' (een
deeltje waarop geen krachten werken rust immers of beweegt eenparig
rechtlijnig). `Rust' betekent `op dezelfde plaats' op verschillende tijden.
We moeten dus ruimtepunten op verschillende ti jdstippen kunnen identificeren.
Het beeld dat zo opdoemt, is dat van een rustende oneindige uitgestrektheid voorzien van meetkundige eigenschappen; een soort lege arena die
erop ligt to wachten gevuld to worden met deeltjes en andere fysische
objecten. Dit is Newtons `absolute ruimte'. Het beeld wordt gecompleteerd door de ti jd er expliciet aan toe to voegen. Newton stelt zich voor

dat tussen elk tweetal gebeurtenissen een tijdinterval bestaat, precies
zoals er een afstand is tussen iedere twee ruimtepunten. Zelfs in een
geheel leeg universum, waar niets materieels gebeurt, is het volgens
Newton nog zinvol om to spreken over een tijdsverloop. Net zoals bij de

afstanden is dit belangrijk voor de newtoniaanse fysica: een eenparig
bewegend deeltje legt immer gelijke afstanden of in gelijke tijdsintervallen. De laatste moet goed gedefinieerd zijn, zelfs bij de beweging van
een enkel deeltje in een verder leeg heelal (als er bijvoorbeeld geen
klokken zijn). Precies zoals de absolute ruimte bestaat, onafhankelijk van
de materie, is er dus ook een absolute tijd.
De eigenschappen die aan Newtons absolute ruimte toekomen, maken het
mogelijk een onderscheid to maken tussen rust en eenparige beweging ten

opzichte van die ruimte. We verwachten daarom, dat er een of andere
fysische methode bestaat om uit to maken of een gegeven object in
absolute rust of in eenparige beweging is - dat is immers de rode draad
die door ons verhaal loopt: ruimte/tijd-onderscheidingen worden weerspiegeld in verschillen in het gedrag van fysische objecten. Maar hier
doet zich een probleem voor waar Newton al mee worstelde. Volgens de
klassieke mechanica gedragen alle fysische systemen zich in eenparige
beweging precies zo als wanneer ze in rust zijn. Stel bijvoorbeeld, dat de
aarde zich eenparig rechtlijnig door de absolute ruimte beweegr dan
verlopen alle mechanische processen op aarde net zoals wanneer de aarde
absoluut rust. Het is daarom niet mogelijk door mechanische proeven uit
to vinden, wat de bewegingstoestand van de aarde is. Dit heet het `relativiteitsprincipe' van Galilei (het is een uitvloeisel van de geldigheid van
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de traagheidswet, die immers zegt dat geen krachten nodig zijn voor het
onderhouden van een eenparige beweging).

Als niets waarneembaars correspondeert met de notie `absolute rust', is
dat een reden om to gaan betwijfelen of absolute rust wel bestaat. Maar
deze twijfel stak pas echt zijn kop op nadat geprobeerd was via nietmechanische weg alsnog iets waarneembaars to verbinden met absolute rust.

De ether en het licht
De mogelijkheid tot zo'n niet mechanische test diende zich in de
negentiende eeuw aan toen de golftheorie van het licht was ontwikkeld.
Volgens deze theorie is licht een trillingsverschijnsel in een medium, de
`ether'. Algemeen werd aangenomen dat deze ether in rust zou zijn ten
opzichte van de absolute ruimte. Het licht zou zich volgens de golf theorie met een vaste snelheid in de ether moeten voortplanten, net zoals
geluid zich voortplant in de lucht, of golven in het water.

De analogie met watergolven maakt het eenvoudig in to zien dat onze
snelheid ten opzichte van de ether waarneembaar zou moeten zijn. Als we

ons in een bootje op het water bevinden, in rust ten opzichte van het
water, zien we de watergolven met een bepaalde snelheid bewegen (bijvoorbeeld nadat we een steen in het water hebben gegooid). Bewegen we
zelf op het water, dan zien we een andere golfsnelheid. We kunnen bijvoorbeeld met een golf meevaren, waardoor de relatieve snelheid tussen
ons en de golf nul wordt. Andersom: stel we zijn op een schip en weten

niet of we varen. Kijkend uit een patrijspoort zien we golven die ten
opzichte van ons stilstaan. Dan weten we dat we op het water in beweging
zijn, en wel precies met de golfsnelheid. Hetzelfde zouden we volgens de
golftheorie van het licht moeten verwachten voor onze beweging door de
ether. De snelheid van het licht, die we kunnen meten, zou moeten veranderen als onze snelheid door de ether verandert (bijvoorbeeld doordat
de snelheid van de aarde, gedurende de jaarlijkse beweging om de zon,
varieert). Omdat de ether rust ten opzichte van de absolute ruimte, zouden we zo onze absolute snelheid (snelheid met betrekking tot de absolute
ruimte) kunnen bepalen.
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Dit soort metingen zijn aan het eind van de negentiende eeuw inderdaad
uitgevoerd. Hoewel de precisie van de experimenten steeds toenam (in het

bijzonder de experimenten van de Amerikaanse fysici Michelson en
Morley zijn beroemd geworden) werd toch geen effect gevonden. Absolute rust en beweging bleven ondetecteerbaar; voor de snelheid van het
licht werd steeds dezelfde waarde gevonden. In deze situatie kwam Albert
Einstein met zijn nieuwe voorstellen, die erop neerkomen dat de eigenschap `absolute rust' aan de ruimte wordt ontnomen.

Einsteins postulaten
Einstein stelde zich in zijn artikel uit 1905 ten doel de tot dan bekende
fysica zoveel mogelijk intact to laten, maar niet langer een verschil to
maken tussen eenparige beweging en absolute rust. Om dit laatste voor
elkaar to krijgen postuleerde hij:
Alle inertiaalstelsels zijn gelijkwaardig
Dit is het `relativiteitspostulaat. Onder een inertiaalstelsel wordt een
referentiestelsel (bijvoorbeeld een kamer) verstaan, waarin voorwerpen
die geen krachten ondervinden, zich eenparig bewegen of in rust zijn dus stelsels waarin de traagheidswet geldt. Niet alle stelsels zijn inertiaalstelsels. Gegeven een inertiaalstelsel, zijn alleen andere stelsels die
eenparig rechtlijnig ten opzichte van het gegeven stelsel bewegen ook
inertiaalstelsels - versnellende of roterende stelsels zijn het niet. Het
relativiteitspostulaat generaliseert het relativiteitsprincipe van Galilei,
omdat Einstein veronderstelt dat het niet alleen voor mechanische processen geldt, maar ook voor het licht.

Uit de golftheorie van het licht nam Einstein een tweede fundamenteel
principe over.

Het licht plant zich voort met een constante snelheid, c, die onafhankelijk is van de snelheid van de lichtbron
Denk aan de golven die door een in een vijver gegooide steen worden
gemaakt. Zodra de golven gevormd zijn, planten ze zich voort in het
medium (het water). Hun snelheid wordt geheel door dit medium bepaald; ze `herinneren' zich niets meer van de steen. Zo is het ook met
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geluid, en volgens de golftheorie ook met licht: de voortplantingssnelheid
hangt niet of van de snelheid van de bron.

De postulaten van Einstein zijn dus beide op zichzelf vertrouwd. Het
eerste generaliseert het traagheidsprincipe uit de mechanica; het tweede

past bij de ethertheorie. Hun combinatie is echter revolutionair. Het
tweede postulant lijkt to voeren tot acceptatie van de ether en daarmee
het idee van absolute rust; terwijl het eerste postulaat zegt dat absolute
rust niet bestaat. Een voorwerp dat rust in een inertiaalstelsel, beweegt
immers met betrekking tot andere inertiaalstelsels en het relativiteitspostulaat zegt dat alle stelsels gelijkwaardig zijn. Dat houdt in dat het niet

is toegestaan to zeggen dat de beweging ten opzichte van een van de
stelsels correspondeert met de `werkelijke' beweging. We kunnen daarom
niet zeggen dat het voorwerp in werkelijkheid rust.

De hele speciale relativiteitstheorie is nu niets anders dan het systematisch onderzoeken waaraan voldaan moet zijn opdat zowel postulaat 1 als
postulaat 2 kan gelden.

Het vertragen van klokken
Beschouw de volgende opstelling. We monteren twee vlakke spiegels
boven elkaar, met de spiegelende kant naar elkaar toe. Tussen deze twee
spiegels laten we een lichtpuls heen en weer gaan. We nemen eenvoudig-

heidshalve aan dat de spiegels ideaal zijn, zodat er bij de weerkaatsing
geen licht verloren gaat. Dan kan de opstelling worden gezien als een
eeuwigdurende klok: de `tikken' corresponderen met de reflecties aan de
spiegels.

We bekijken nu wat er gebeurt als deze `klok' eenparig ten opzichte van
ons beweegt, met een snelheid v (zie figuur 1). Iemand die met de klok
meebeweegt, heeft to maken met een rustende klok, die zich voor hem
precies zo gedraagt als voor ons een klok die bij ons rust (postulaat 1). De
periode van de klok is voor de meebewegende waarnemer, zeg, T (dit is

het tijdinterval tussen twee `tikken'). Dan geldt T = L/c, met L de afstand tussen de spiegels en c de lichtsnelheid. Voor ons beweegt de klok
echter, en wi j zien dat het licht in een periode een schuine, weg aflegt
tussen de spiegels. Als voor ons de periode T' is, legt het licht in en
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spiegel 1
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spiegel 2

-

VT,

Figuur 1
De gang van het licht in een lichtklok die met snelheid v beweegt.
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periode de afstand cT' af, weer met c de lichtsnelheid (volgens postulaat
2 is de lichtsnelheid voor ons gelijk aan die voor de meebewegende waarnemer). In de tijd T' hebben de spiegels een afstand vT' overbrugd. Volgens de stelling van Pythagoras geldt nu (zie figuur 1):
c2(T')2 = v2(T')2 + L2

Dat betekent dat (T')2 = L2/(c2-v2), met andere woorden:
T1=

T
1v2/c2

(T was immers gelijk aan L/c).
We hebben nu afgeleid dat de periode van deze lichtklok anders is wanneer hij beweegt dan wanneer hij stilstaat! De bewegende klok doet er
langer over twee tikken to geven dan de stilstaande klok (T' > T). De
bewegende klok gaat langzamer; hij loopt achter. Dit moet zo zijn als
voldaan is aan de twee postulaten van Einstein!

Een voor de hand liggende reactie is dat dit nu wel is aangetoond voor
deze vreemde lichtklok, maar dat dat nog niet wil zeggen dat hetzelfde
geldt voor een willekeurige klok. Het relativiteitspostulaat maakt het
echter mogelijk to beredeneren dat iedere klok hetzelfde gedrag vertoont.
Stel dat we in ons ruststelsel - bijvoorbeeld bij ons in de kamer - een
andere klok naast de lichtklok zetten. De periodes van de twee klokken
zullen dan een zekere verhouding hebben. De niet-lichtklok geeft bijvoorbeeld een tik op iedere derde tik van de lichtklok. Nu brengen we de
andere klok in beweging, zodat hij dezelfde snelheid krijgt als de eenparig bewegende lichtklok. De met de bewegende lichtklok meebewegende
waarnemer bevindt zich nu in dezelfde situatie als wij een ogenblik
geleden: hij ziet twee klokken mast elkaar staan, de lichtklok en de andere klok, en beide klokken zijn in rust. Volgens het relativiteitspostulaat
moet hij tot dezelfde bevindingen komen als wij; dat wil zeggen dat hij
constateert dat er een constante verhouding is tussen de gang van de
klokken en wel dezelfde verhouding die wij hebben gevonden. Dus weer
geeft de niet-lichtklok bijvoorbeeld een tik op iedere derde tik van de
lichtklok.
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Wij zien dan vanuit ons rustframe twee eenparig bewegende klokken,
waarvan de tik van het niet-lichtexemplaar samenvalt met iedere derde tik van de lichtklok. Maar we hebben al gevonden dat de lichtklok
vertraagd is. Dan moet het zo zijn dat de andere klok dezelfde vertraging heeft ondergaan; anders kon het gelijk opgaan van de tikken niet
gehandhaafd zijn. Voor de andere klok geldt dus ook de vertragingsfactor V 1-v2/c2 !
Zo zien we een eerste onverwachte consequentie van de twee postulaten.
Klokken worden bij eenparige beweging vertraagd, ongeacht hoe ze in.
elkaar zitten. Hetzelfde moet gelden voor ieder periodiek proces. Ook
biologische klokken kunnen zich niet aan de algemene regel onttrekken.
Inplaats van de niet-lichtklok in de bovenstaande redenering hadden we
ook iemands polsslag kunnen gebruiken!
Wanneer we nog verder over de consequenties van de klokkenvertraging
nadenken, zien we dat Newtons absolute tijd ter discussie komt to staan.
Stel we hebben twee gelijke klokken. De ene laten we in rust, de andere
geven we een eenparige snelheid. De reizende klok gaat dan achterlopen.
Wanneer nu de snelheid wordt omgedraaid, zodat de bewegende klok met
eenparige snelheid naar ons terugkomt in plaats van verder weg to gaan,
blijft de vertragingsfactor dezelfde (die hangt immers alleen of van het
kwadraat van de snelheid, v2, en niet van de richting van de snelheid).
Zowel weggaand als terugkomend, loopt de bewegende klok achter. Dat
betekent dat de reizende klok bij terugkomst minder heeft getikt dan de

thuisgebleven klok. Hetzelfde geldt natuurlijk weer voor alle soorten
klokken, ook voor biologische. Een tweelingbroer/-zuster die zo'n reis
volbrengt, is bij thuiskomst jonger dan zijn/haar achtergebleven `wederhelft'! Dit is het zogenaamde tweelingeffect.
Als we, in overeenstemming met het relativiteitspostulaat, aannemen dat
alle klokken in de bovenstaande situatie met gelijk recht als tijdindicatoren kunnen worden beschouwd, komen we tot de conclusie dat er niet een
vast tijdinterval tussen twee gebeurtenissen is. Hoeveel tijd tussen twee
gebeurtenissen verstrijkt, hangt of van het `pad' dat tussen die gebeurtenissen wordt gevolgd. Voor de reizende tweelinghelft verloopt er minder
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ti jd dan voor de helft die in het thuis-inertiaalstelsel in rust bleef. Het
newtoniaanse (en `common-sense`-)idee van tijd moet op de helling!

Relativiteit van afstanden en inkrimping van meetlatten
Ook kunnen we niet meer spreken van een welbepaalde afstand tussen
twee punten in de ruimte. Gebeurtenissen die op een punt plaatsvinden,
gezien vanuit een inertiaalstelsel, zullen op verschillende plekken gebeuren wanneer ze worden beschreven vanuit een ander stelsel. Denk aan wat
er gebeurt in een auto die met constante snelheid rijdt. De bestuurder zit
steeds op dezelfde plaats, in het auto-stelsel. Voor iemand langs de weg
bevindt hij zich op verschillende tijden steeds ergens anders. Volgens het
relativiteitspostulaat zijn al deze beschrijvingen evenveel waard. Het is
niet zo dat de bestuurder in werkelijkheid' beweegt, of juist in rust is.
Dit komt erop neer dat we niet langer aannemen dat punten in de ruimte
een `identiteit in de tijd' hebben; we kunnen niet meer zeggen dat een
ruimtepunt waar een object zich zoeven bevond, hetzelfde is als het punt
waar het nu is (als we dat wel zouden kunnen, zouden we immers weer
`absolute rust' introduceren). We kunnen alleen nog maar over rust en
beweging spreken ten opzichte van een gegeven stelsel. Maar alle stelsels
hebben dezelfde status.

Voor instrumenten die we kunnen gebruiken om afstanden to meten,
meetlatten, geldt iets dergelijks als voor klokken. Bij eenparige beweging
gaan ze verschillen van in rust gebleven meetlatten: ze krimpen in. Ook
dit effect volgt direct uit de postulaten en kan eenvoudig worden berekend.

Stel we hebben een meetlat geijkt met een lichtsignaal: als het licht er
21/c seconden over doet heen en weer to gaan, is de lengte van de lat 1.
Beschouw nu dezelfde lat in eenparige beweging, met snelheid v (zie
figuur 2). De ijkprocedure ziet er vanuit het stelsel waarin de stok beweegt als volgt uit. De tijd die het licht nodig heeft om heen en terug
to gaan is niet 21/c (hetgeen wordt gemeten door een met de lat mee21

bewegende klok) maar
ct

T1
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L
V

lichtsignaal
vertrekt

lichtsignaal komt aan
bij het rechtereind
van de lat

lichtsignaal komt
links terug

Figuur 2
Het heen- en weergaan van het licht langs de bewegende meetlat.
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Dit is het gevolg van de `tijddilatatie', de vertraging van klokken uit
de vorige paragraaf. Verder kunnen we vanuit het frame waarin de stok
beweegt het volgende opmerken. Op de heenweg beweegt het licht in dezelfde richting als de stok, de relatieve snelheid van licht en meetstok is
dan c - v. Op de terugweg beweegt het licht tegen de stok in, de relatieve
snelheid is dan c + v. Als de lengte van de stok 11 is (dit is dus de lengte
van de stok zoals beoordeeld door de in rust gebleven waarnemer, ten opzichte van wie de stok beweegt), dan is de tijd die het licht nodig heeft
om van links naar rechts to gaan 11/(c - v), en de tijd nodig om van rechts
naar links to gaan 11/(c + v). Dus de totale heen-en-weer-reistijd is:
is:

11

+

11

c-v c+v

_

2c11

c2-v2

We hebben al gezien dat deze tijd
van het ti jddilatatie-effect.
Dus moet gelden:

2c11

C2-v2

-

21

moet zijn, op grond

c 1v2/c2

21
CV

-v2/C2

Vereenvoudiging van deze formule levert op: 11=1 1-v2/C2
Er geldt blijkbaar dat de bewegende stok korter is dan de rustende; tenminste,
wanneer hij wordt gemeten door de ten opzichte van de stok bewegende waarnemer. Voor een meebewegende waarnemer is de uitkomst van de meetprocedure
gewoon 1. Het inkortingseffect is weer universeel, net zoals de tijdvertraging. Het

maakt niet uit van welk materiaal de stok is vervaardigd. Het inkrimpen van
objecten in de richting van hun beweging staat bekend als de Lorentz-contractie.

Relativiteit van gelijktijdigheid
Tenslotte laten we zien, dat ook gelijktijdigheid stelselafhankelijk wordt;

gebeurtenissen die gelijktijdig zijn in hen stelsel, zijn dat niet als ze
beoordeeld worden vanuit een ander, bewegend stelsel. Stel dat een flitslampje afgaat midden tussen twee muren. Het licht bereikt dan de twee

muren gelijktijdig. Beschrijf dezelfde gebeurtenissen nu vanuit een
stelsel waarin de muren zich met een snelheid v bewegen. Dan komt de
ene muur het licht tegemoet; de andere muur moet worden ingeaald (de
relatieve snelheden tussen de muren en het licht zijn resp. c + v en c - v).
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Bij de eerste muur komt het licht dus eerder aan dan bij de tweede. Wat
gelijktijdig gebeurde in het eerste stelsel, is blijkbaar niet gelijktijdig in
het tweede!
Cruciaal voor deze redenering is, dat het licht in beide stelsels dezelfde
snelheid c heeft (het tweede postulaat van Einstein). V66r de relativiteitstheorie zou men hebben geredeneerd dat in het bewegende stelsel niet
alleen de muren een snelheid v hebben, maar dat ook de snelheid van het
licht anders is geworden. Het licht dat in de bewegingsrichting van de
muren gaat, bezit een snelheid c + v, het licht dat daar tegenin beweegt,
heeft een snelheid c - v. De relatieve snelheden tussen muren en licht
zijn dan in beide richtingen c, precies als in het oorspronkelijke rustfra-

me. Dat betekent dat de lichtflits tegelijkertijd aankomt bij de twee
muren, ook beoordeeld vanuit het bewegende stelsel. In de relativiteitstheorie verandert de lichtsnelheid niet bij overgang naar een ander stelsel
(tweede postulaat), maar wel de relatieve snelheid tussen het licht en
muren; dus het omgekeerde van wat het geval is in de klassieke theorie.

De speciale relativiteitstheorie
We vinden zo dat objecten zich op een heel specifieke (en onverwachte!)
manier moeten gedragen, en processen zich op een heel bepaalde manier
moeten afspelen, om to voldoen aan de twee postulaten van Einstein. We
hebben het gehad over klokken en stokken; maar deze zijn opgebouwd
uit atomen en moleculen. De wetten die gelden voor deze kleine deeltjes,
moeten dus ook aan bepaalde voorwaarden voldoen om in overeenstemming to zijn met de postulaten. De wetten moeten afwijken van wat we
in de klassieke fysica gewend waren. Einsteins speciale relativiteitstheorie
eist dat alle natuurwetten een zodanige vorm hebben, dat aan de 2 postulaten is voldaan (in het fysisch jargon heet dit de eis van Lorentz-covariantie van de natuurkundige wetten).

Andersom kunnen we begrijpen dat de twee postulaten gelden op grond
van het relativistische karakter van de fundamentele natuurwetten. Uit
deze wetten volgt, dat meetlatten bij beweging altijd inkrimpen en klokken altijd vertraging oplopen. Hiermee is bijvoorbeeld to begrijpen dat
een bewegende waarnemer dezelfde lichtsnelheid meet als een rustende.
Een waarnemer op de grond kan beredeneren dat een passagier in een
vliegtuig dezelfde waarde c vindt voor de snelheid van het licht in het
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vliegtuig, als hijzelf vanaf de grond, ondanks dat de passagier met een
tamelijk hoge snelheid met het licht meebeweegt. Hij constateert immers
dat de passagier werkt met ingekrompen meetstokken, vertraagde klokken en een andere gelijktijdigheid. Hieruit volgt niet dat de metingen van
de passagier onjuist zijn; volgens het relativiteitsprincipe heeft het stelsel
van het vliegtuig gelijke rechten als het grondstelsel. Het is eenvoudig zo
dat allerlei grootheden niet `intrinstiek, maar stelselafhankelijk zijn
(zoals lengte, tijdinterval, gelijktijdigheid). De afstand en het tijdinterval
tussen twee gebeurtenissen hangen zo of van het stelsel waarin ze worden
beoordeeld. Andere grootheden zijn daarentegen wel in ieder stelsel hetzelfde. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk de lichtsnelheid: hoewel de
door het licht afgelegde weg en de daarvoor benodigde tijd stelselafhankelijk zijn, is het quotient van die twee grootheden, de lichtsnelheid, in
ieder stelsel hetzelfde. Ook blijkt dat als we het tijdinterval T tussen twee
gebeurtenissen nemen, en de afstand 1, de combinatie c2T2 - 12 in ieder
stelsel dezelfde waarde heeft.

Ruimte en ti j d
We keren nu weer terug naar ons thema: de structuur van ruimte en tijd.
Wat komt in de speciale relativiteitstheorie in de plaats van Newtons
absolute ruimte en tijd? Het is in de speciale relativiteits-theorie nog
steeds mogelijk to denken aan een lege arena, die ligt to wachten om
gevuld to worden met voorwerpen en fysische processen. Maar een aantal
van de newtoniaanse eigenschappen ontbreken nu. Tussen twee punten is

niet langer een vaste ruimtelijke afstand gedefinieerd; en tussen twee
gebeurtenissen bestaat ook Been uniek tijdinterval. De relativiteitstheorie
werkt met een combinatie van ruimte en ti jd: in plaats van de absolute
ruimte plus de absolute tijd van Newton komt de `ruimte-tijd'. De 'punten' in dit vierdimensionale continuum representeren mogeli jke gebeurte-

nissen. In deze vierdimensionale ruimte-tijd (de `Minkowski-ruimte')
wordt nu een nieuw ruimte-tijd afstandsbegrip gedefinieerd, analoog aan
de ruimtelijke afstand in Newtons absolute ruimte. We zagen al dat hoewel de afstand tussen twee gebeurtenissen,1, en het tijdinterval ertussen,
T, stelselafhankelijk zijn, de combinatie c2T2 -12 in ieder stelsel hetzelfde

is. Het is een vast getal dat een maat is voor de scheiding tussen de gebeurtenissen, onafhankelijk ervan vanuit welk stelsel die gebeurtenissen
worden beschreven. Deze vorm, c2T2 -12, kan daarom worden opgevat als
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de ruimte-tijd-afstand tussen de twee gebeurtenissen. De beschrijving
vanuit verschillende stelsels gaat nu corresponderen met verschillende
manieren om ditzelfde ruimte- tijd- interval to verdelen in een ruimte- en
een tijdstuk (een afstand en een tijdinterval). Voor iemand die zichzelf
als rustend beschouwt, en voor wie de twee gebeurtenissen in zijn onmiddellijke nabijheid plaatsvinden, is er alleen een tijdinterval; de gebeurtenissen vinden voor hem immers op dezelfde plek plaats. Vanuit een ander
inertiaal stelsel beoordeeld, beweegt deze waarnemer echter eenparig, en

is er zowel een afstandsverschil als een tijdverschil. Het ruimte-tijdinterval c2TZ - 12 is in beide beschouwingswijzen gelijk.

Het is duidelijk dat de ideeen over ruimte en tijd door de relativiteitstheorie een stuk abstracter zijn geworden. Ruimte en tijd als afzonderlijke structuren met meetkundige eigenschappen bestaan alleen nog maar
binnen de beschrijving vanuit een gegeven inertiaalstelsel. Onafhankelijk
van zo'n specifiek stelsel is er nu de vierdimensionale ruimte-tijd, waarin
een vierdimensionale afstand tussen gebeurtenissen is gedefinieerd. In de
algemene relativiteitstheorie (1916) wordt dit beeld nog bijgesteld. In die
theorie wordt de ruimte-tijd dynamisch: de meetkundige-eigenschappen
van het vier-dimensionale continuum kunnen veranderen en worden af-

hankelijk van de materiele inhoud van de ruimte-tijd. Het `absolute'
karakter van de ruimte-tijd, dat in de speciale relativiteitstheorie nog
bestaat in de zin dat de meetkundige structuur a-priori is gegeven, onafhankelijk van fysische processen, gaat dus in de algemene relativiteitstheorie verloren. Maar de grote stag waarin ruimte en tijd afzonderlijk
worden vervangen door een ruimte-tijd, blijft volledig gehandhaafd.
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Onvoorspelbaarheid in de natuurkunde
J.B.M. Uffink

i

Inleiding
Ik zal proberen in grote lijnen de ontwikkeling van de verhouding tussen de natuurkunde enerzijds en begrippen als toeval, kans en onvoorspelbaarheid anderzijds to schetsen. Rode draad in deze ontwikkeling is
de vraag: zijn de laatstgenoemde begrippen slechts een uitdrukking van
menselijke onwetendheid of is er objectief toeval gelegen in de dingen
zelf?

Toeval bestaat niet
Geen beter begin voor een onderwerp als dit dan de woorden van PierreSimon de Laplace uit 1812:
Alle gebeurtenissen, zelfs degene die wegens hun onbeduidendheid
niet aan de grote natuurwetten lijken to zijn onderworpen, zijn hier
van net zo'n noodzakelijk gevolg als de omwentelingen van de zon. (...)

De tegenwoordige gebeurtenissen zijn met de daaraan voorafgaande
verbonden door een band die gebaseerd is op het vanzelfsprekende
beginsel dat nets kan gebeuren zonder een oorzaak die het voortbrengt. (...)
We dienen daarom de huidige toestand van het universum to zien als
het gevolg van zijn voorafgaande toestand en als oorzaak van zijn

toekomstige toestand. Gesteld dat een intelligent wezen voor een

tijdstip alle krachten waardoor de natuur wordt beheerst en de
onderlinge posities van alle lichamen die er deel van uitmaken zou
overzien - een intelligentie zo enorm dat het al deze gegevens aan
analyse kan onderwerpen - dan zou deze in een en dezelfde formule
de bewegingen van zowel de grootste lichamen in het heelal als de
kleinste atomen omvatten. Voor dit wezen zou nets onzeker zijn en de
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toekomst zowel als het verleden zouden voor zijn ogen tegenwoordig
zijn. De menselijke geest biedt ons, in de volmaaktheid waarmee het
de astronomie heeft ontwikkeld, een flauw afschijnsel van zo'n intelligentie. Zijn ontdekkingen op het gebied van de mechanica en meetkunde, tezamen met die van de universele gravitatie, hebben hem in
staat gesteld in een analytische formule de verleden en toekomstige
toestanden van het zonnestelsel to omvatten. Door dezelfde methode

op andere terreinen toe to passen, is hij erin geslaagd de waargenomen verschijnselen tot algemene wetten to herleiden en to voorspellen in welke omstandigheden ze optreden. Al deze inspanningen in

onze speurtocht naar de waarheid voeren ons steeds terug naar het
beeld van deze zojuist genoemde enorme intelligentie, ook al zullen we
er altijd oneindig ver van verwijderd blijven.

Het beeld dat Laplace door middel van zijn wezen met superieure intelligentie weet op to roepen, spreekt sterk tot de verbeelding. De passage is

daarom al door zoveel auteurs aangehaald, dat ze bijna tot een cliche
verworden is. In de filosofische literatuur is de naam van Laplace dan
ook welhaast synoniem geworden voor de overtuiging die aan dit beeld
ten grondslag ligt: die van het determinisme. Dit is de stellingname,
dat op grond van de natuurwetten bij een gegeven beginsituatie van de
wereld, slechts een toekomstige ontwikkeling mogelijk is. Alle toekomstige gebeurtenissen kunnen in principe volledig worden voorspeld.
De natuurwetten bieden geen enkele ruimte voor toeval of onvoorspelbaarheid.

Maar het citaat van Laplace is niet alleen interessant vanwege de filosofische stellingname die erin verwoord wordt. Zijn woorden zijn ook to
lezen als een lofzang op wat de natuurkunde van zijn tijd vermag. Het is

niet voor niets dat hij verwijst naar de ontdekkingen in mechanics en
astronomie, die ons het voorbeeld van de alles omvattende formule voor
ogen stellen. Nu was Laplace in een uiterst geschikte positie om over de
ontwikkelingen in deze vakgebieden to kunnen oordelen. Hij was immers
zelf de meest vooraanstaande geleerde op dit terrein, en zijn magistrale
vijfdelige verhandeling over de hemelmechanica, de Mecanique celeste,

is onder natuurkundigen even beroemd als zijn deterministische visie
onder filosofen.
Het is in dit licht wellicht verbazend, dat het citaat niet uit zijn werk
over de hemelmechanica stamt. De vindplaats is een werk op een derde
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terrein waarin Laplace beroemd is, de waarschijnlijkheidsleer, namelijk
in zijn Essai philosophique sur les Probabilites. De passage dient daar niet
om een deterministische visie op de wereld to ontvouwen of de lof to bezingen van de prestaties van de natuurkunde, maar als opmaat voor iets
anders: de introductie van het waarschijnlijkheidsbegrip.

In de werkelijkheid, zo zegt Laplace, bestaat er geen toeval. Van alle
gebeurtenissen is in principe met zekerheid voorspelbaar of ze zullen
optreden of niet. Als we toch een gebeurtenis toevallig noemen en er een
waarschijnlijkheid of een kans aan toekennen, is dit altijd een uitdrukking van ons tekort aan informatie. De waarschijnlijkheid van een gebeurtenis of een stand van zaken karakteriseert onze kennistoestand
aangaande die gebeurtenis, en is niet bepaald door objectieve kenmerken
van de gebeurtenis zelf. Waarschijnlijkheid is dus volgens Laplace een
uitsluitend subjectief begrip.
Overigens was Laplace zeker niet de eerste die zo'n standpunt innam. Al
een eeuw eerder liet Jacob Bernoulli in zijn boek Ars Conjectandi zich als
volgt uit:
Geheel zeker is het dat een dobbelsteen die van een gegeven plaats,
snelheid en hoogte tot de speeltafel geworpen wordt van het ogenblik
of dat hij de hand verlaat, niet anders kan vallen dan hij ook feitelijk
doet. Net zo kan het weer, bij een gegeven huidige toestand van de
atmosfeer, dat wil zeggen bij gegeven hoeveelheid, samenstelling,
beweging en richting van de winden, nevels en wolken en bij gegeven
mechanische wetten, morgen niet anders zijn dan het ook werkelijk zal
zijn. Deze effecten volgen uit hun onmiddellijke oorzaken niet minder
noodzakelijk dan het optreden van een (maans- of zons-) verduistering
op grond van de beweging der hemellichamen. Nochtans houdt men
vast aan de gewoonte het optreden van een verduistering als een nood-

zakelijke, maar het vallen van een dobbelsteen, of het weer van
morgen, als een toevallige gebeurtenis to benoemen. De reden hiervoor is uitsluitend dat datgene wat voor de bepaling van de latere
gebeurtenissen als gegeven aangenomen moet worden, en wat in
werkelijkheid ook voorhanden is, aan ons niet voldoende bekend is.
Zou het echter aan ons bekend zijn, dan is de studie der wiskunde en
natuurkunde voldoende ver ontwikkeld om uit de gegeven oorzaken de

latere gevolgen net zo goed to berekenen als we bijvoorbeeld uit de
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bekende wetten der astronomie het optreden van een verduistering
kunnen berekenen en voorspellen.

Interessant is dat ook Bernoulli een superieur wezen noemt om zijn visie
dat de toekomst al vastligt to schagen:
Ook wat betreft toekomstige gebeurtenissen kan men er niet aan twijfelen dat zij zullen geschieden, weliswaar niet zoals met de onafwendbaarheid van een noodlot, maar dan toch op grond van de goddelijke
voorzienigheid en voorbestemming. Want als het niet zeker zou zijn
wat in de toekomst zal geschieden, dan is niet in to zien waarom de
hoogste schepper de onbeperkte roem van almacht en alwetendheid
zou toekomen.

De overeenkomst in de teksten tussen die van Bernoulli en Laplace is
frappant, ook al worden ze door een eeuw gescheiden. Het verschil is dat
waar Laplace een naamloze en abstracte intelligentie opvoert, Bernoulli
spreekt over God. Dat verschil is karakteristiek. Het verhaal gaat, dat
toen Laplace een exemplaar van de Mecanique celeste aan Napoleon aanbood, deze hem vroeg waarom God niet in het boek genoemd werd. Hierop zou Laplace geantwoord hebben deze hypothese niet nodig to hebben
gehad; je n'avais pas besoin de cette hypothese'. Het verhaal berust niet
op waarheid, maar het wordt toch vaak verteld, omdat het zo prachtig het

zelfvertrouwen illustreert in de eigen kracht van de natuurkunde, die

Laplace's werk wel degelijk uitstraalt. Je zou zeggen, het is niet
opzienbarend wanneer een god, die almachtig en alwetend is, de toekomst

kan voorspellen. Maar het hypothetische wezen van Laplace beschikt
over niet meer dan de begintoestand van alle lichamen in het universum
op een tijdstip, en hij kent alle natuurwetten. Met deze kennis staat hij
weliswaar nog steeds oneindig ver van ons stervelingen af, maar hij
verricht zijn werk zonder goddelijke gaven. Almacht of alwetendheid
zijn voor Laplace inderdaad overbodige hypothesen om de toekomst to
kunnen voorspellen.

Grote getallen en een dobbelende astronoom
Hoewel Laplace zowel in de hemelmechanica als in de waarschi jnli jk-

heidsleer een leidende rol, heeft gespeeld, heeft hij zelf nooit een
verbinding tussen waarschijnlijkheid en fundamentele natuurkunde ge70

legd. Dat is ook niet verbazend, aangezien er in zijn visie juist zon brede
kloof tussen beide onderwerpen gaapt. Waarschijnlijkheid, als uitdrukking van ons oordeel, of als mast voor onze onwetendheid over het optreden van een gebeurtenis, behoort eerder tot het terrein van de logica of
epistemologie dan tot een empirische wetenschap als de natuurkunde.
Toch is zo'n verband er wel gekomen, via een omweg. Juist het werk van
Laplace, dat de waarschijnlijkheidsleer toegankelijk maakte, brengt een
grote belangstelling voor de waarschijnlijkheidsleer en statistiek op gang.

Vanaf ongeveer 1830 vinden we, dat de theorie op allerlei terreinen
wordt toegepast. Allereerst op het terrein van rechtspraak, bijvoorbeeld
door Simeon-Denis Poisson (het betreft hier onderwerpen als de samen-

stelling van jury's, de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen, et
cetera); maar ook in sociologische of demografische studies. Het was
vooral de Belg Adolphe Quetelet, die de toepassing van de waarschijnlijkheidsleer op dit terrein met groot enthousiasme uitdroeg. Later vinden
we ook toepassingen in de biologie (Mendel).
Het idee daarbij was, dat de vraag of een individu in een bepaalde populatie een bepaalde karakteristiek vertoont, vergeleken kan worden met het
trekken van gekleurde balletjes uit een urn. Het maakte -daarbij niet uit
of het ging om fysieke kenmerken, kindertal, suicidaal gedrag, et cetera.
Het beeld dat bij deze onderzoekingen naar boven kwam, is dat van een
constant, onwrikbaar gemiddelde in zon populatie. Zelfs al vertonen de
individuele gevallen zoveel variatie, dat iedere algemene uitspraak over
hen met tegenvoorbeelden en uitzonderingen gelogenstraft kan worden,
het gemiddelde, over een zeer groot aantal individuen genomen, voldoet

aan vaste, zogenaamde statistische wetten. Dit is Quetelets idee van
1'homme moyenne, een archetypisch soort ideaalmens, waarvan wij alien

bij benadering de belichaming van zijn. Het optreden van zo'n vast
gemiddelde bij middeling over een groot genoeg aantal gevallen, werd
door Poisson de `wet van de grote aantallen' genoemd.

Verder bleek, dat tal van uiterst verschillende zaken, wanneer ze in
voldoende aantallen tezamen beschouwd worden, aan slechts een paar
simpele verdelingen to voldoen. Zo toonde de variatie in het aantal
regendruppels dat per tijdseenheid op een stoeptegel valt, gemeten over

een paar minuten, hetzelfde beeld als het aantal Pruissische soldaten
dat door een trap van een paard gewond raakt, geregistreerd over een
aantal jaren. Bijzonder bekend raakt de normale verdeling die bij zeer
veel verschijnselen optreedt. De verdeling kan zelfs eenvoudig met een
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Figuur 1
De normale verdeling zoals weergegeven door Quetelet (1846) en Galton in 1869.
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demonstratie-proefje opgeroepen worden met behulp van het beroemde

spijkerbord van Galton (zie figuur 2). Het resultant van al deze ontwikkelingen is, dat in de loop van de eeuw een tweede standpunt in
zwang komt: waarschijnlijkheid is niet een maat voor onwetendheid,
maar voor hoe vaak een bepaalde gebeurtenis onder gegeven omstandigheden optreedt. Hiermee is het geen subjectieve of louter wiskundige,
maar een objectief meetbare grootheid geworden. Het spijkerbord van
Galton overtuigt nog meer, dat het hier om een natuurverschijnsel gaat
dat, net zoals andere natuurverschijnselen, naar believen gereproduceerd
kan worden.
Deze verschuiving in de betekenis van het waarschijnlijkheidsbegrip is
ook to illustreren met het werk van de Zwitserse astronoom R. Wolf. Deze
heeft in 1850 niet minder dan 100.000 keer met een paar dobbelstenen

geworpen om to zien of iedere zijde van de steen daadwerkelijk even
vaak boven kwam. We kunnen er tegenwoordig over twisten of dit als een
belangwekkende natuurkundige proef of als een verspilling van tijd beoordeeld moet worden. (Wolf heeft zijn dobbelonderzoek overigens tot in
1890 voortgezet.) Interessant is echter, dat Wolf blijkbaar het besef had,
dat het idee om alle zijden van de dobbelsteen een even grote kans toe to
dichten, iets is dat experimenteel onderzocht kan en moest worden. Het

merkwaardige is eigenlijk, dat niemand eerder in de geschiedenis (bij
mijn weten) zo'n proef werkelijk had uitgevoerd, of althans de uitkomsten, met de bedoeling van een wetenschappelijke publikatie, had geregistreerd. Dit is net zo revolutionair als de ingeving van Gauss, bij een
bergtocht daadwerkelijk to meten of de som van hoeken tussen drie bergtoppen eigenlijk wel 180' is.
De bovengenoemde ontwikkelingen hebben een dubbelzinnigheid in de
betekenis van de waarschijnlijkheidsleer met zich meegebracht die tot ver
in de twintigste eeuw problemen opriep, en eigenlijk nog steeds niet is
opgelost. Is waarschijnlijkheid nu een beschrijving van iets subjectiefs als
onze kennistoestand, of van een objectief verschijnsel als de frequentie
van voorkomen? Deel van die dubbelzinnigheid is terug to voeren op de
verwarring tussen Poissons empirische begrip van de `wet van de grote
aantallen' en een eerdere puur wiskundige stelling van Bernoulli, die ook
wel de (zwakke) wet van de grote aantallen wordt genoemd. De gewoonte

om in de waarschijnlijkheidsleer over wetten to spreken, is algemeen
geworden (de foutenwet et cetera). Henri Poincare heeft weleens opgemerkt hoe merkwaardig het met zulke `wetten' in een strikt wiskundige
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Figuur 2

De originele `quincunx' of spijkerbord van Galton uit 1873. Het apparaat is
gevuld met loden kogeltjes die, wanneer ze langs de spijkertjes vallen, onderin de

normale verdeling simuleren. Vanwege jarenlang gebruik is de glasplaat door
loodstof ondoorzichtig geworden. Het opschrift luidt: Instrument to illustrate the
principle of the Law of Errors or Dispersion, by Francis Galton F.R.S. Charge
the instument by reversing it, to send all the shot into the pocket. Then sharply
rereverse and immediately set it upright on a level table. The shot will all drop
into the funnel and running thence through the mouth, will pursue levious courses
through the harrow and will accumulate in the several compartments at the bottom, there affording a representation of the law of dispersion.
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theorie als de waarschijnlijkheidsleer eigenlijk gesteld was. Alle natuurkundigen menen naar zijn oordeel, dat het hierbij om door wiskundigen
bewezen stellingen gaat; de wiskundigen menen daarentegen dat het om
door natuurkundigen empirisch vastgestelde natuurwetten gaat.

Een duiveltje in het gas
De eerste die de waarschijnlijkheidsleer in de natuurkunde toepaste, was
James Clerk Maxwell in 1860. Hij beschouwde een probleem in de gastheorie.
Het idee om een gas op to vatten als bestaande uit een zeer groot aantal

deeltjes dat kriskras door elkaar heen beweegt, was al in 1738 door
Daniel Bernoulli (een neef van Jacob) geopperd. Maar vrijwel iedereen
vobr Maxwell was er impliciet of expliciet vanuit gegaan dat deze deeltjes
allemaal met dezelfde snelheid bewogen. Maxwell bedacht echter, dat
zelfs als zo'n situatie op een enkel moment zou optreden, ze niet gehandhaafd kon blijven. Immers, door de onderlinge botsingen van de deeltjes
zouden snelheidsverschillen ontstaan: sommige deeltjes krijgen een extra
zet, andere worden geremd, en door het voortduren van de botsingen
worden deze verschillen steeds herverdeeld. Hij vroeg zich of hoe de

deeltjesaantallen na een groot aantal botsingen over verschillende
snelheidswaarden verdeeld zouden raken.
Maxwell beargumenteerde, dat deze verdeling gelijk moest zijn aan de
normale verdeling. Men zegt, dat hij zich bij zijn argument heeft laten
inspireren door een bespreking door Herschel van het werk van Quetelet
in de Edinburgh Review. Als dit zo is, dan hebben we hier een zeldzaam

voorbeeld waarbij de theoretische natuurkunde in het gebruik van
nieuwe wiskundige methoden het voorbeeld van de sociale wetenschappen heeft nagevolgd in plaats van andersom. Maxwells antwoord was
echter niet zonder problemen. De argumentatie die hij in 1860 gaf, was
weliswaar kort en krachtig (ze besloeg slechts een paar regels) maar ook
tamelijk gekunsteld, en is door veel auteurs bekritiseerd (bijvoorbeeld
door George Boole en later nog door Poincare, Joseph Bertranden en J.M.
Keynes). Maxwell zelf was overigens de eerste om de bezwaren toe to
geven. In 1866 gaf hij een volstrekt andere afleiding van de Maxwell-

verdeling. Ook dit bewijs werd echter bekritiseerd, nu door Ludwig
Boltzmann, die er zelf in 1872 een nieuw bewijs voor in de plaats stelde.
Boltzmann ging ook verder dan Maxwell door bovendien to betogen, dat
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iedere andere verdeling van de snelheden na verloop van tijd door de
onderlinge botsingen in die van Maxwell zou moeten overgaan. In zijn
versie nam het bewijs al vijftig bladzijden in beslag. Maar nu barstte
de kritiek pas echt los. Tegenwerpingen van Loschmidt, Poincare en
Zermelo lieten zien dat de conclusies van Boltzmann niet uit de wetten
der mechanics volgden of er zelfs mee in strijd waren. Boltzmann zag
zich genoodzaakt zijn opvattingen bij to stellen, en zijn stellige conclusies
to vervangen door wellicht plausibele, maar niet nader aangetoonde
hypotheses.
Maxwell en Boltzmann zijn de grondleggers van de moderne gastheorie
geworden, maar de verwarring over de uitgangspunten waarop de theorie
gegrondvest dient to worden, is nog altijd niet uitgebannen. Voor een
deel is die verwarring to wijten aan de algehele negentiende-eeuwse
onduidelijkheid over de betekenis van het waarschijnlijkheidsbegrip,
en waaraan ook Maxwell en Boltzmann ten prooi gevallen zijn.
Als we Maxwells werk overzien, lijkt hij in overwegende mate het oorspronkelijke, subjectieve karakter van het waarschijnlijkheidsbegrip to
benadrukken. Je vindt bij hem meestal dat hij spreekt over de `statistische methode', als `een soort van kennis' die naast de in de natuurkunde
gebruikelijke `dynamische' methode of kennissoort staat. Terwijl de laatste de gedetailleerde ontwikkeling van de toestand van alle deeltjes in een
gas in de loop der tijd volgt, bekommert de statistische methode zich niet
om de individuele deeltjes maar slechts om groepen. Het gebruik van de
waarschijnlijkheidsleer ligt bij Maxwell dus dicht tegen de klassieke
opvatting. Ze karakteriseert een methode, dat wil zeggen een manier van
kijken, en correspondeert niet met iets wat in de aard van het gas zelf
ligt. Dit punt wordt ook gesuggereerd door Maxwells meest beroemde
bi jdrage aan de gastheorie, het gedachtenexperiment met het zogenoemde
`duiveltje van Maxwell'. Maxwell omschrijft dit duiveltje als een hypothetisch wezen dat zo scherpziend en fijnbesnaard was, dat het de beweging van de moleculen afzonderlijk zou kunnen volgen, en dat zodoende
in staat was ze to sorteren op snelheid door op geschikt gekozen momenten een schuifje in een scheidingswand to bedienen, zonder dat het daarbij arbeid hoeft to verrichten. Het ingrijpen van zo'n duiveltje zou de
Maxwell-verdeling kunnen ontkrachten, en daarmee alle statistische
resultaten van de gastheorie ongeldig maken. Het voorbeeld geeft, zoals
Maxwell zelf zegt, aan dat de `wetten' die via de statistische methode
bereikt worden geen absolute geldigheid hebben, en slechts gewaarborgd
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worden door ons menselijke gebrek aan kennis en vermogen tot manipulatie. Voor een superieure intelligentie gelden andere wetten.
Bij Boltzmann ligt dit anders. Bij hem vinden we een veel meer confuus

gebruik van het waarschijnlijkheidsbegrip en statistiek, en het is heel
moeilijk hieruit een consistente visie to distilleren. Hij omschrijft de
waarschi jnli jkheidsleer op een tamelijk nietszeggende manier als de
theorie die tot taak heeft om `gemiddelden to berekenen'. Toch lijkt het
erop dat hij aan een meer objectief getinte betekenis de voorkeur geeft.
Hij spreekt over de waarschijnlijkheid van een toestand als het gedeelte
van de tijd dat het gas in die toestand verkeert en vermijdt omschrijvingen die refereren naar onze kennis of onwetendheid. Verder wordt de
geldigheid van de statistische resultaten volgens Boltzmann gewaarborgd
door een toestand van volstrekte wanorde in het gas, van `moleculaire
chaos' waarover hij spreekt als een objectieve conditie die daadwerkelijk

in een gas heerst, ongeacht wat wij hierover weten. Sommige auteurs
hebben gespeculeerd dat Boltzmann hierbij al het deterministische karakter van de natuurkunde liet vallen. Daar is wellicht iets voor to zeggen,
maar de onduidelijkheid in zijn teksten, en het feit dat de hypothese van
moleculaire chaos door hem gecombineerd wordt met deterministische
bewegingsvergelijkingen, maakt deze kenschetsing toch wat riskant.

In moderne ontwikkelingen van de gastheorie is het vraagstuk over de
betekenis van de waarschijnlijkheidsleer gefocusseerd in het zogenaamde
ergodenprobleem. Dit probleem kan het best geintroduceerd worden door
je alle mogelijke toestanden, die de deeltjes van een gas bij gegeven
energie doormaken, voor to stellen als punten in een zeer grote ruimte.
Voor het gemak representeren we deze zogenaamde faseruimte als het
vierkant van figuur 4. Ieder punt in dit vierkant stelt dus symbolisch een
specificatie voor van alle posities en snelheden van alle deeltjes in het
gas. De evolutie die het gas in de loop der tijd doormaakt, kan dan als
een of andere grillige curve in het vierkant worden voorgesteld. Als we
nu bedenken dat we van de precieze toestand van het gas in het algemeen
niets weten behalve de totale energie, dan ligt het voor de hand verschillende gebieden in de faseruimte met gelijk oppervlak ook gelijke
waarschijnlijkheid toe to kennen. Hier volgen we de subjectieve betekenis van waarschijnlijkheid, als weergave van onze onwetendheid. Voor
Boltzmann heeft waarschijnlijkheid echter to maken met hoe vaak de
toestand voorkomt. De vraag is dus of het systeem in de loop van zijn
evolutie daadwerkelijk in verschillende gebieden van de faseruimte met
77
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gelijk oppervlak ook evenveel tijd doorbrengt. Zo ja, dan heet het gas
ergodisch. Boltzmann gaf het idee als volgt weer: als je je de toestand van

een ergodisch gas voorstelt als een vuurvliegje, dat razendsnel door de
faseruimte heen- en weerschiet, sneller dan ons oog kan volgen, dan zie
je als je van een afstandje naar de ruimte ki jkt, een egaal oplichtend
oppervlak.
Voor een niet-ergodisch gas zijn er juist donkere en lichtere gebieden to
zien. Voor een ergodisch gas geldt dus, dat de tijdsduur waarmee het in
een bepaald gebied van de faseruimte verkeert, evenredig is met het
oppervlak van dit gebied. Dit brengt op een directe manier een connectie
tussen een subjectieve en een objectieve visie op het waarschijnlijkheidsbegrip tot stand. De vraag is nu natuurlijk of werkelijke gassen
inderdaad ergodisch zijn. Opmerkelijk is dat het antwoord in principe uit
de mechanische beschrijving afgeleid kan worden, en dus Been verschil
van inzicht meer toelaat. Tegelijk is de vraag een van de moeilijkste
problemen uit de moderne natuurkunde gebleken. Verschillende keren in
onze eeuw is gedacht dat het probleem opgelost kon worden, althans voor
speciale gevallen. In alle gevallen bleek het bewijs op verdere aannames
to berusten die niet minder problematisch waren als het ergodenprobleem
zelf. In 1963 heeft de Russische wiskundige Sinai aangekondigd het
bewijs to kunnen leveren dat een gasmodel bestaande uit kleine harde
(ondoordringbare) bolletjes inderdaad ergodisch is. Het bewijs zelf, dat
honderden pagina's in beslag nam, werd echter niet gepubliceerd. Vele
natuurkundigen waren echter zo opgelucht dat de ergodiciteit van een gas
onder niet al to onrealistische aannames bewezen kon worden, dat ze de
bewering van Sinai zonder meer accepteerden. Halverwege de jaren tachtig staken weer sceptische geluiden op van ongeduldigen die nu toch
eindelijk het volledige bewijs wel eens wilden zien. De laatste stand van
zaken is, dat Sinai zelf toegegeven heeft dat zijn oorspronkelijke aankondiging to voorbarig is geweest. Het probleem is met andere woorden
nog steeds open.

Kleine deeltjes en een dobbelende god
Met de ontwikkeling van de quantumtheorie van Niels Bohr, Werner
Heisenberg en anderen, is de natuurkunde een geheel nieuwe richting
ingeslagen. Deze theorie, voor de beschrijving van minuscule deeltjes op
het atomaire en sub-atomaire niveau, heeft zich de waarschijnlijkheids79

Figuur 4

De faseruimte van een gas. De punten in dit vierkant stellen alle mogelijke
toestanden van het gas voor. De daadwerkeijke tijdsontwikkeling van de toestand

van het gas correspondeert met een of ander pad door deze ruimte. Voor een
ergodisch systeem doorloopt dit pad op den duur alle delen van de faseruimte.
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rekening op een unieke manier eigengemaakt: volgens de quantummechanica zijn dergelijke processen fundamenteel onvoorspelbaar. Het
simpelste voorbeeld is dat van radioactief verval. Het is welbekend dat
niet alle deeltjes in een radioactieve stof tegelijkertijd uiteenvallen. Er is
een karakteristieke halfwaardetijd waarbinnen ieder deeltje met een kans
van een op twee uiteenvalt. Sommige deeltjes vervallen dus al tamelijk
snel, maar andere pas veel later. Op de lange duur vervallen ze allemaal
en verdwijnt de radioactiviteit.
Het zou nu voor de hand liggen dit verschil in gedrag terug to voeren
op een of ander verschil in de begintoestand. Het deeltje dat over een
seconde vervalt moet ook nu al in een iets andere situatie bevinden als het
deeltje dat pas over 10.000 jaar vervalt (zie figuur 5). Dit is niets anders

dan de door Laplace uitgesproken wens dat niets gebeurt zonder dat
daarvoor een oorzaak aanwezig was. Maar de quantummechanica ontkent
deze wens: de twee deeltjes van een radioactieve stof zijn aanvankelijk in
volmaakt dezelfde toestand. Er is op het begintijdstip geen oorzaak aan
to geven waardoor ze later een verschillend gedrag vertonen. Het is niet
een gebrek in onze kennis van de details van hun toestand; er zijn geen
details die we zouden kunnen kennen. Dit is een visie die radicaal ver-

schilt met die van Laplace. Zoals Heisenberg al in een van zijn eerste
artikelen aangaf: zelfs de oneindig intelligente geest van Laplace zou, als
hij zich op de wetten van de quantumtheorie in plaats van de klassieke
natuurkunde moest baseren, zijn taak niet kunnen vervullen; hij zou niet
in de positie kunnen komen om over voldoende data to beschikken om de
toekomst to voorspellen.
Dit radicale indeterministische karakter van de quantumtheorie is natuurlijk niet onomstreden gebleven. Beroemd is het protest van Einstein, dat

`God niet dobbelt'. Voor een overzicht verwijs ik naar het artikel van
professor Hilgevoord elders in deze bundel. Laat ik volstaan met de
opmerking dat dit principieel onvoorspelbare karakter van de quantummechanica niet is aangetoond of bewezen; in de gebruikelijke opvatting
van deze theorie poneert men het als een uitgangspunt. Alternatieve
opvattingen waarin de voorspelbaarheid van de verschijnselen hersteld is,
zijn dan ook wel degelijk to geven (al kleven daaraan weer andere tekortkomingen).
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Figuur 5
Zoek de verschillen: (a) dit atoom valt over een seconde uit elkaar; (b) dit atoom
blijft nog 10.000 jaar stabiel.
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De ontdekking in de hemel
Het zonnestelsel is altijd het schoolvoorbeeld bij uitstek geweest van
regelmatig en voorspelbaar gedrag. Niet voor niets noemden Bernoulli en
Laplace de mogelijkheid om de komst van kometen en verduisteringen to
voorspellen als een van de grote triomfen van de wetenschap. Laplace
ging zelfs zover, dat hij hierin het wezenlijke kenmerk zag dat de mens
onderscheidt van het dier.

De allergrootste triomf voor de hemelmechanica kwam echter pas na
de dood van Laplace. In 1842 merkte Urbain Leverrier op, dat er afwijkingen in de waargenomen baan van Uranus optraden die niet in
overeenstemming met de theorie gebracht konden worden. Hij weet deze
afwijkingen echter niet aan een fout in de theorie, maar opperde dat er

voorbij Uranus een nog onontdekte planeet moest zijn wiens aantrekkingskracht de afwijkingen veroorzaakte. Na lang en zeer zwaar reken-

werk, met behulp van de benaderingstechnieken die Laplace in de
Mecanique celeste had ontwikkeld, kon hij in 1846 bepalen waar de
onbekende planeet zich zou moeten bevinden. Hij zond zijn voorspelling
naar de sterrenwacht in Berlijn, en inderdaad werd op de door Leverrier
aangewezen plek aan het firmament een planeet gevonden. De planeet
werd Neptunus gedoopt.
Deze krachttoer is natuurlijk een ongehoord succes voor de hemelmecha-

nica. Zelfs de afwijkingen van de theorie blijken tot nieuwe vondsten
aanleiding to geven! Het was bovendien iiberhaupt voor het eerst in
de geschiedenis, dat het bestaan van een hemellichaam voorspeld was
voordat het daadwerkelijk gezien was. Een sterker voorbeeld van de
voorspelbaarheid van de wereld is haast niet denkbaar.
Overigens is er een andere kant van de episode die een heel wat grilliger
kant van de ontwikkeling der wetenschap laat zien. Leverrier werd, zoals
to begrijpen is, om zijn werk met prijzen en eretekens overladen. Spoedig
bleek dat hij echter niet als enige dit werk had verricht. De Engelsman

John Adams had onafhankelijk van Leverrier, en zelfs iets eerder, dezelfde berekeningen uitgevoerd en was ook tot een voorspelling van de
positie van de nieuwe planeet gekomen. Hij had echter de domme pech
dat, toen hij zijn conclusie aan het observatorium in Londen toezond met
het verzoek ze to verifieren, zijn verzoek niet serieus genomen werd.
Totdat, natuurlijk, het bericht uit Berlijn binnenkwam, en de Britse
astronomen hun blunder beseften.
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Een ander punt is, dat zowel Leverrier als Adams bij hun berekeningen
uitgingen van een vereenvoudigende aanname over de afstand van de
onbekende planeet tot de zon. Ze namen aan dat deze gegeven werd door
de zogenoemde `wet van Titius en Bode', een numerieke vuistregel waaraan de stralen van de banen van alle op dat moment bekende planeten
voldeden. Nu was dit een voor de hand liggende stap. De berekening was
immers kolossaal moeilijk, en als niet alle benaderingen en vereenvoudigingen die ook maar enigszins redelijk leken, uitgebuit werden, volstrekt
ondoenlijk. Het merkwaardige is echter dat, sinds men meer over de
nieuwe planeet to weten is gekomen, gebleken is dat deze Titius-Boderegel niet opgaat voor Uranus, en al evenmin voor de nog later ontdekte
planeet Pluto. Leverrier baseerde zich dus op een onjuiste aanname, en
toen men zijn berekeningen nog eens vergeleek met de werkelijke baan,
kwam uit dat zijn voorspelling van de stand van Neptunus slechts stom
toevallig overeenkwam met diens feitelijke stand. Als hij zijn aankon-

diging in een ander jaargetijde naar de Berlijnse-sterrenwacht had
gestuurd, had men waarschijnlijk niets gevonden. Het is kras hoe dit
triomfverhaal van een natuurkundige voorspelling tegelijk van historische
toevalligheden en grillige spelingen van het lot, aan elkaar hangt.

Wanneer valt de maan op de zon?
Om terug to keren naar onze rode draad, het zonnestelsel is, net zoals een
gas, to zien als een mechanisch systeem. Het voornaamste verschil met
een gas is, dat de onderlinge aantrekking tussen de lichamen door middel
van de zwaartekracht op zeer grote afstand hun bewegingen beinvloedt,
in tegenstelling tot de gebruikelijke aanname dat de gasdeeltjes elkaar pas

voelen als ze heel dicht bij elkaar komen. Bovendien stelt men in een
model van het zonnestelsel het aantal delen meestal in de orde van een tot
tien in plaats van 1073. Maar voor de theoretische behandeling als mechanisch systeem maakt dat niet uit. We kunnen dus ook voor het zonnestelsel de vraag stellen of het ergodisch is, dat wil zeggen of alle toestanden
bij de gegeven totale energie en draai-impuls toegelaten zijn, ook daad-

werkelijk in de loop der tijd optreden. Als dat zo zou zijn, dan zou het
in de loop der tijd alle mogelijke toestanden met dezelfde energie doorlopen. De planeten zouden niet steeds keurig hun rondjes draaien maar in
grillige paden hun weg zoeken; of en toe rakelings langs de zon, om op
andere momenten weer in de verste uithoeken van de wereldruimte weg84

geslingerd to worden. Het hoeft geen betoog dat zon vooruitzicht allesbehalve aangenaam voor het leven op aarde zou zijn.
Ook hier geldt, dat de waarheid noch de onwaarheid van de ergodenhypothese tot op heden is aangetoond. Maar wel is opvallend dat, waar in
de gastheorie men juist uit alle macht geprobeerd heeft de waarheid van
deze hypothese to bewijzen, in het geval van het zonnestelsel men meer
moeite heeft gedaan om, met behulp van dezelfde ingredienten en veronderstellingen, haar onwaarheid aan to tonen en dat het planetenstelsel
als mechanisch systeem stabiel is. Dat wil zeggen dat alle lichamen binnen
bepaalde grenzen in hun huidige baan zullen blijven, zonder to botsen of
weggeslingerd to worden.

De vraag of het zonnestelsel stabiel is, lijkt op het eerste gezicht
misschien vreemd. Hebben we niet allemaal op school geleerd dat uit
Newtons zwaartekrachttheorie volgt dat de planeten een ellipsbaan rond
de zon doorlopen, die aan de wetten van Kepler voldoen? Het punt is
echter dat we in deze oplossing alleen met de aantrekking van de planeten
door de zon hebben rekening gehouden. Maar de planeten onderling trekken elkaar ook aan, en dit geeft een kleine storing op de ellipsbaan. Nu
zou dit op zich niet zo erg zijn, ware het niet dat deze e-storing die een
planeet ondervindt van een buurplaneet, steeds met regelmatige tussen-

pozen op zijn grootst is, wanneer de twee dicht bij elkaar staan. Voor
twee planeten die allebei in een ellips in hetzelfde vlak om de zon
draaien, gebeurt dit met regelmatige tussenpozen. De planeet ondervindt
dus op gezette tijden steeds een klein rukje, steeds in dezelfde richting.
Dit kan, net als bij een schommel, er heel goed toe leiden dat de afwijking van de ellipsbaan op den duur groter en groter wordt en de
planeet haar baan verlaat.
Newton zelf had dit probleem, dat de zwaartekrachtwet de stabiliteit van
het zonnestelsel niet garandeert, al beseft. Naar zijn mening zou, als zo'n
grove verstoring dreigde, God zelf ingrijpen om het stelsel to repareren.
Laplace meende echter een bewijs to kunnen geven dat de planeetbanen
wel stabiel waren, in de zin dat de verstorende krachten niet cumulatief
maar periodiek waren, zodat de veroorzaakte afwijkingen altijd binnen
eindige grenzen bleven. Ook in dit geval was voor Laplace de hypothese
van een ingreep van God niet nodig. Helaas is het bewijs van Laplace,
zoals we nu weten, fout. Pas aan het eind van de negentiende eeuw zijn
resultaten bereikt, die iets meer licht op de zaak wierpen. Poincare kon in
zijn zogenaamde `recurrentie-stelling' van 1890 laten zien dat, als de pla85
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Figuur 6
Twee mogelijke banen met bijna gelijke beginvoorwaarden van een klein maantje

in een systeem bestaande uit een zon (links) en een daaromheen cirkelende
planeet (rechts). De banen zijn getekend in een meedraaiend assenstelsel waarin
de zon en de planeet stilstaan. Voor de totale beweging moet men deze draaiing
rondom het gemeenschappelijk zwaartepunt (in de oorsprong) meetellen. Merk
op dat in een van de banen de maan vrijwel op de zon botst.
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neten binnenin een begrensd deel van de ruimte blijven, voor bijna alle
aanvangsituaties geldt, dat zij ooit, op een willekeurig klein verschil na,
herhaald zullen worden. Dat wil zeggen dat definitieve, onherstelbare
veranderingen van de planeetbanen dan niet mogelijk is. Dit eerste deelresultaat over de stabiliteit van een willekeurig mechanisch systeem was
ook tegelijk een van de zwaarste obstakels tegen de Boltzmanns-ergodenhypothese.
De aanname dat alle planeten binnen een begrensd deel van de ruimte

blijven, is echter zelf ook niet gegarandeerd. Model berekenigen van
Gerver (1984) van een planetenstelsel van vijf planeten maken aannemelijk, dat het mechanisch mogelijk is een planeet uit het stelsel willekeurig
ver weg to zwiepen, en met willekeurig grote snelheid, gebruikmakend
van de energie die vrijkomt doordat de overige tegelijk op elkaar vallen.
Hadamard bracht in 1898 een ander resultaat naar voren. Hi j had, overigens bij een volstrekt ander probleem dat niets met het zonnestelsel to
maken had, gevonden dat voor ieder tweetal beginsituaties die tot stabiele
banen leiden, hoe weinig ze ook in het begin verschillen, er een derde to
vinden is die tussen deze twee in ligt, maar die niet stabiel is. Hij merkte
op dat, indien zoiets ook voor het zonnestelsel zou gelden,-het stabiliteitsprobleem praktisch onoplosbaar is. Slechts bij oneindig nauwkeurige ken-

nis van de begincoordinaten zou de vraag beantwoordbaar zijn. Nu is
daarmee niet gezegd dat de door Hadamard geschetste situatie als een
zonnestelsel geldt, maar onaannemelijk is het niet. In figuur 6 zijn de
banen voor een stelsel van drie deeltjes weergegeven, die in de beginsituatie nauwelijks verschillen maar na verloop van tijd er geheel anders
uitzien.
Het is niet bekend of zo'n soort gedrag ook voor ons eigen zonnestelsel
opgaat. Daarnaast moet natuurlijk bedacht worden dat een mechanisch
systeem, zoals hier bedoeld, slechts bij benadering een beschrijving van
het werkelijke zonnestelsel is. De onderlinge wrijving door de getijdenwerking wordt verwaarloosd, en ook de interne verbrandingsprocessen op
de zon kunnen de toekomstige ontwikkeling op veel belangrijker wijze
belnvloeden dan de mechanische wetten. Maar zeker na de recente sensationele inslagen van de komeet van Levy-Shoemaker op Jupiter zal vrijwel niemand meer geloven dat het zonnestelsel, hetzij vanwege de aard

van haar constructie of dankzij een goddelijke onderhoudsbeurt, zo
perfect functioneert dat kosmische rampen principieel zijn uitgesloten.
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Figuur 7
Twee fragmenten van het verloop van een chaotisch proces in de loop der tijd
volgens Lorenz. Merk op dat het gedrag eigenlijk uit twee ritmes bestaat die op
onverwachte momenten afgewisseld worden.
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Chaos en praktische onvoorspelbaarheid
Sinds de jaren zeventig van deze eeuw heeft de studie van mechanische

systemen nieuwe impulsen gekregen, die hebben geleid tot de zogenoemde chaostheorie. Medebepalend voor deze ontwikkeling is natuurlijk

de komst van de moderne computers geweest, die de onderzoekers in
staat stelt op nooit eerder vertoonde schaal vergelijkingen numeriek op to
lossen en grafisch weer to geven.
Gebleken is dat zelfs bij vergelijkingen die op het oog simpele systemen
beschrijven, met slechts drie of nog minder variabelen, onverwacht ge-

compliceerde oplossingen kunnen vertonen. Men is dit verschijnsel
`chaos' gaan noemen, en gaf zo een nieuwe betekenis aan een oud woord.
Desondanks is het nog niet helemaal duidelijk wat nu precies met deze
term bedoeld wordt. De meest gehanteerde opvatting is om een systeem

chaotisch to noemen als de toestandsontwikkeling in de loop der tijd
extreem gevoelig is voor een kleine verandering van de begintoestand (zie

figuur 7). Die gevoeligheid uit zich erin dat er paden in de faseruimte
zijn die aanvankelijk dicht bij elkaar liggen maar zich exponentioneel
van elkaar verwijderen. De metafoor die Edward Lorenz hiervoor gein-

troduceerd heeft, is dat de vleugelslag van een vlinder in Brazilie
bepalend kan zijn voor het ontstaan van een storm in Texas.
Het is duidelijk, dat voor zo'n systeem de voorspelling van de toestand op
een later tijdstip ook extreem moeilijk is wanneer de beginsituatie slechts
met eindige nauwkeurigheid bekend is. De fouten of onzekerheden in de
beginwaarden kunnen immers zelf ook exponentioneel opgeblazen worden. Voorspelling van de volledige toekomst is in het algemeen slechts
mogelijk als de beginsituatie met oneindige precisie bekend is, precies
zoals Hadamard ook opmerkte.

Men omschrijft chaos in dit verband ook wet als het idee dat kleine
verschillen, grote gevolgen kunnen hebben. Dit is natuurlijk geen verkeerde omschrijving, maar zij lijkt mij een ongelukkige als het erom gaat

duidelijk to maken waarom er zoveel drukte over de chaostheorie gemaakt wordt. Het is namelijk ook een enorme platitude, en je kunt moeilijk volhouden dat men dit voor 1970 nog niet wist.
Verder is het van belang dat er inderdaad van een (minstens) exponentionele foutengroei sprake moet zijn. Ook voor twee deeltjes die ongestoord met constante snelheid voortbewegen, geldt immers, dat een klein
verschil in de bewegingsrichting op den duur leidt tot grote verschillen in
hun bereikte positie. Toch zouden we zo'n beweging niet chaotisch willen
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noemen en wel omdat hier de verschillen lineair groeien: in twee keer zo
grote tijd wordt hun onderlinge afstand ook maar tweemaal zo groot. In
een chaotisch systeem kunnen de verschillen in tweemaal zo grote tijd al
vier keer zo groot worden. Zo'n situatie lijkt bijvoorbeeld op to treden
bij de atmosfeer en maakt weersvoorspellingen op lange termijn zo moeilijk.
Niet alleen de atmosfeer maar ook heel simpele systemen, zoals twee aan
elkaar gekoppelde slingers of zelfs zoiets alledaags als een druppelende
kraan, kunnen chaos vertonen. Typerend is dat het moderne begrip van
chaos niet een volstrekte wanorde of onregelmatigheid in hoeft to houden, zoals bijvoorbeeld bij Boltzmann. Bij het druppelen van een kraan

weet iedereen dat de druppels juist heel regelmatig en ritmisch neertikken, om of en toe plotseling eventjes op een ander ritme over to
schakelen. Het zijn slechts die momenten van omschakeling, die zo
extreem afhankelijk van de beginsituatie zijn en die het systeem chaotisch maken.

Het is echter moeilijk een duidelijk beeld van de moderne ontwikkelingen to schetsen. Het begrip chaos is buitengewoon modieus geworden,
en wordt overal to pas en to onpas bijgesleept. Nog onlangs werd in de

Volkskrant zelfs een techniek om krantefoto's scherper of to drukken,
door een onregelmatig raster to gebruiken, als toepassing van de chaostheorie opgevoerd. Maar ook onder de kenners van het vakgebied zelf is
geen unanimiteit over wat chaos nu eigenlijk is. Daarnaast zijn veel van
de in de chaostheorie bestudeerde `systemen' louter wiskundige modellen
die niet als realistische beschrijvingen van werkelijke verschijnselen
bedoeld zijn. Ook zijn veel van deze systemen dissipatief, dat wil zeggen
dat de toestandsontwikkeling in de loop der tijd noodzakelijk naar een
klasse van een of meer eindtoestanden evolueert, de zogenaamde aantrekker. Sommige auteurs noemen zon systeem chaotisch, als deze aantrekker
in een heel grillige of fractale wijze over een deel van de faseruimte ligt
uitgesmeerd.
Ironisch genoeg maakt de aanwezigheid van zo'n aantrekker, dat de soort
systemen die in deze zin `chaotisch' genoemd worden, nu juist heel voorspelbaar zijn: de toestand zal immers, wat de beginwaarde ook geweest is,

altijd in de aantrekker eindigen. Nu kan het nut van zo'n voorspelling,
door de vreemde vorm van de aantrekker weliswaar gering zijn. Het zou
zijn alsof een meteoroloog zou zeggen: ik kan het weer van morgen of
volgende week niet voorspellen, maar wel is zeker dat op 12 februari
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3012 de temperatuur in graden Celcius een getal is dat geen 2 in zijn
decimate ontwikkeling heeft. Het kan 18.1' of 18.3' worden, maar geen
18.2', et cetera. Maar merkwaardig en nutteloos of niet, zo'n voorspelling
is niet betekenisloos.

Ook is het zeker onjuist om to roepen dat chaos `overal' is, zoals je
wel eens hoort. Integendeel, een van de weinige algemene wiskundige
stellingen op dit gebied, de KAM-stelling van Kolmogorov, Arnold en
Moser, garandeert dat systemen die op een kleine storing na lijken op een
systeem dat stabiele, niet-chaotische evoluties vertoont, zelf ook, althans
voor een niet verwaarloosbaar aantal keuzes van de beginwaarden, een
stabiele evolutie vertoont. Dit toegepast op het zonnestelsel, dat immers
-- als we de interactie tussen de planeten wegdenken - ook stabiel zou
zijn, betekent dat er in ieder geval een kans is, groter dan nul, dat het
stelsel stabiel blijft.
Ondanks alle nieuwe inzichten die de chaostheorie heeft opgeleverd, wil
ik echter toch ook benadrukken dat er filosofisch gezien niet veel nieuws
onder de zon is, en dat de inzichten van de chaostheorie niet enorm verschillen van wat men voorheen al dacht, zoals bij de quantumtheorie. De
onvoorspelbaarheid van een chaotisch systeem is vooral- een praktische
kwestie, en geen principiele. De evolutie van alle systemen in de chaostheorie is volkomen deterministisch en exact berekenbaar, precies als
Jacob Bernoulli zich al wenste. (Dat is immers precies waarom we ze met
een computer kunnen bestuderen.) Zelfs Laplace benadrukte al dat het
voorspellen van de volledige toekomst, vaardigheden vereist die oneindig
ver van de menselijke verwijderd waren, en dus praktisch niet voorhanden waren. De chaostheorie bevestigt deze opvatting alleen maar. Wel

van belang is dat de vraag of een systeem chaotisch is of niet, een
objectieve is. Het antwoord wordt bepaald door de aard van het systeem

en niet door onze kennis of onwetendheid. Dit opent, ook in de gastheorie, een nieuwe invalshoek om de introductie van statistische
methoden to motiveren, niet op grond van een gebrek aan kennis, of
vanwege het grote aantal deeltjes, of van ergodiciteit, maar op grond van

de structurele instabiliteit in het systeem, die zorgt dat de paden in de
faseruimte exponentioneel divergeren. Dit belang van die instabiliteit was
ook in de negentiende eeuw al door Maxwell benadrukt, maar is pas in
1950 door Krylov expliciet in de gastheorie geintroduceerd. Of wellicht

zal het in de toekomst mogelijk blijken om statistische methodes juist
to vermijden en een geheel andere vruchtbare beschrijving van gecompli91

ceerde systemen to geven.
In vele uiteenzettingen voor het grote publiek over de vooruitgang van de
natuurkunde benadrukt men traditioneel haar succes, terwijl haar tekortkomingen en beperkingen, zowel theoretisch als praktisch, nog wel eens

onder de mantel der liefde toegedekt blijven. De chaostheorie heeft er
mijns inziens toe bijgedragen dat de natuurkundigen wat bescheidener
zijn geworden, nu ze beseffen dat ook het gedrag van simpele systemen
in feite al to moeilijk kan zijn om ze theoretisch to beschrijven en het
zulke verrassend gecompliceerde verschijnselen kan vertonen. Maar ook
dit verwijt kan men de klassieke fysici niet allemaal maken. Hier is
Maxwell, die in 1873 de praktische beperkingen van het determinisme
van de klassieke natuurkunde al zeer scherp inzag, en die ik daarom het
laatste woord geef:
It is a metaphysical doctrine that from the same antecedents follow the
same consequents. No one can gainsay this. But it is not of much use
in a world like this, in which the same antecedents never again concur,
and nothing ever happens twice. (...)

The physical axiom which has a somewhat similar aspect is that from
like antecedents follow like consequents'. But here we have passed
from sameness to likeness, from absolute accuracy to a more or less
rough approximation. There are certain classes of phenomena (...) in

which a small error in the data only introduces a small error in the
result. Such are, among others, the larger phenomena of the Solar
System (...) The course of events in these cases is stable.

There are other classes of phenomena which are more complicated,
and in which cases of instability may occur, the number of such cases
increasing, in an extremely rapid manner, as the number of variables
increases (...) For example, the rock loosed by frost and balanced on
a singular point of the mountain-side, the little spark which kindles
the great forest, the little word which sets the world a fighting, the
little scruple which prevents a man from doing his will, the little spore
which blights all the potatoes, the little gemmule which makes us
philosophers or idiots.
If therefore, those cultivators of the physical science from which the
intelligent public deduce their conception of physicist (...) are led in
pursuit of the arcana of science to the study of the singularities and

instabilities, rather than the continuities and stabilities of things,
the promotion of natural knowledge may tend to remove that prejudice in favor of determinism which seems to arise from assuming that
the physical science of the future is a mere magnified image of that of
the past.
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De Oerknal
P. Hoyng

1

Inleiding

Voor het ongewapende oog lijkt het heelal onveranderlijk. De sterrenhemel ziet
er immers al eeuwenlang iedere nacht steeds weer hetzelfde uit. Er verandert
natuurlijk wel iets. Zo draait de hemel schijnbaar om haar as, en verschuift het
deel van de hemel dat wij 's nachts to zien krijgen langzaam in de loop van het
jaar. Ook kantelt de hemelbol als we noord- of zuidwaarts reizen. En tenslotte
zijn er dwaalsterren (planeten) met hun veranderlijke posities en helderheden.
Dit is echter allemaal een gevolg van het feit dat wij in een zonnestelsel leven,
op een bolvormige planeet die in 24 uur om zijn as draait en in een jaar rond de
zon.

Buiten ons zonnestelsel, in de sfeer der sterren, is onveranderlijkheid regel. Dat
was de opvatting in de oudheid, die tot het eind van de 19e eeuw min of meer
overeind is gebleven. Een enkele keer verscheen er wel eens een komeet of een
zeer heldere ster, een (super)nova, aan het firmament. Daar wist men niet goed
raad mee, anders clan in termen van een vingerwijzing Gods, maar zulke ingrepen van boven waren gelukkig zeldzaam en ook weer snel verdwenen. In het
begin van deze eeuw werd ontdekt dat andere melkwegstelsels zich allemaal
van ons weg bewegen, en wel sneller naarmate ze verder weg staan. Dat betekende dat het heelal toch niet statisch is maar langzaam uitzet. Deze ontdekking
werd mogelijk doordat er grote telescopen beschikbaar kwamen waarmee het
zwakke licht van verre stelsels kon worden bestudeerd. Omstreeks die tijd was
er ook een nieuwe theorie van de zwaartekracht opgesteld, de Algemene Relativiteitstheorie, die een verklaring voor de uitzetting kon geven.
De voorspellingen van deze theorie zijn verstrekkend: niet alleen was het heelal

vroeger kleiner, maar ook moet het zo'n 10 a 15 miljard jaar geleden uit een
punt zijn ontstaan! Het jonge heelal had een extreem hoge dichtheid en temperatuur, en het zette zeer snel uit, waarbij het steeds verder afkoelde. Die begin93
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Figuur 1
Schematische voorstelling van de verdeling van materie in het heelal over melkwegstelsels, groepen en clusters. De spiraalstelsels zijn gemakshalve in zijaanzicht
getekend.
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fase lijkt veel op een ontploffing en wordt de oerknal genoemd. Tegenwoordig
weten we vrij precies hoe die oerknal verlopen moet zijn. Zo kunnen we uit de
kernreacties die tijdens de oerknal hebben plaatsgevonden verklaren waarom

het heelal uit waterstof en helium bestaat. En in 1965 werd ontdekt dat het
heelal gevuld is met microgolfstraling met een temperatuur van 2.73 K (- 270
°C), een ijskoud restant van het eens zo onvoorstelbaar hete begin.

2

Samenstelling van het heelal

De materie in het heelal is sterk geklonterd. De kleinste eenheid is een melkwegstelsel. Een aantal van zulke stelsels vormen een groep. Ons eigen melkwegstelsel en het grote spiraalstelsel M31 in Andromeda zijn de twee grootste
leden van de Locale Groep, die ongeveer 25 stelsels telt. Groepen vormen op
hun beurt weer een cluster van melkwegstelsels, zie Fig. 1. In Tabel 1 staan
enkele karakteristieke afmetingen en afstanden. Als je de materie egaal zou
uitsmeren dan zitten er in iedere 100 m3 ruwweg 12 waterstofatomen (H) en
1 heliumatoom (He). Het heelal is dus vrijwel leeg! Er zijn overigens sterke
aanwijzingen dat er meer materie is, misschien wel 10 tot 50 maal zoveel, die
we niet kunnen zien omdat ze geen licht uitzendt, maar waarvan de zwaartekrachtswerking we] indirect zichtbaar is. Over de aard van deze zgn. donkere
materie wordt nog druk gespeculeerd.
Een cluster op een afstand van 1000 Megaparsec (Mpc) nemen wij waar zoals
zij er ruim 3 miljard jaar geleden uitzag. Op grote afstand (dus ver in het verleden) ziet het heelal er anders uit dan in onze omgeving en dat duidt natuurlijk
op evolutie. De vorm van de melkwegstelsels en clusters verandert geleidelijk,
en nog verder weg zien we voornamelijk quasars. Deze objecten zijn ongeveer
100 maal helderder dan een gemiddeld stelsel in onze omgeving. Vermoedelijk
zijn het heldere kernen van stelsels die nog bezig zijn zich to vormen.
Veruit de meeste stralingsenergie zit in de microgolfstraling, die het hele heelal
opvult en een temperatuur heeft van 2.73 K. Het heelal is in feite een oven (of
liever een vrieskast) met een temperatuur van 2.73 graden boven het absolute

nulpunt. In iedere kubieke cm van het heelal zitten 400 fotonen (microgolflichtdeeltjes). Er zijn dus ongeveer 109 maal meer lichtdeeltjes dan waterstofkemen (protonen). Dit getal zal no- vaak terugkomen. De COKE satelliet heeft
vastgesteld dat de temperatuur van de microgolfstraling na correctie voor de
eigenbeweging van de aarde in hoge mate isotroop is, d.w.z. in alle richtingen
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Figuur 2
De verdeling over de hemelbol van melkwegstelsels met afstanden tussen ongeveer 100 en 300 Mpc, waargenomen door IRAS. De horizontale band zonder
stelsels wordt veroorzaakt door absorptie in het vlak van ons melkwegstelsel
(Peebles et al., Sci. Am., October 1994, p. 29).
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Tabel 1. Karakteristieke afinetingen
melkwegstelsel
groep
cluster
onderlinge clusterafstand
verste cluster
quasarafstand
grens zichtbare heelal

1-50
1

10

100
3

4.5
10

kpc
Mpc

Mpc
Mpc
Gpc
Gpc
Gpc

1 parsec (pc) = 3.26 lichtjaar;

1pc=3.09x1013km;
1 kiloparsec (kpc) = 103 pc;
1 Megaparsec (Mpc) = 106 pc;
1 Gigaparsec (Gpc) = 109 pc.

hetzelfde. Ook de verdeling van de melkwegstelsels is isotroop, Fig. 2.

Onze plaats in het heelal is in geen enkel opzicht uitzonderlijk. We wonen op
een `gewone' planeet van een ster waarvan er miljarden bestaan. En die ster
maakt deel uit van een gewoon melkwegstelsel, en dat weer van een onopvallende cluster, enz. Deze opvatting is in feite het eindpunt van de historische ontwikkeling van ons wereldbeeld: van geocentrisch in de Oudheid (Ptolemaeus),
via heliocentrisch (Copernicus/Kepler, zeg maar vanaf ongeveer 1600) tot helemaal geen centrum, toen Hubble in 1924 aantoonde dat de zgn. spiraalnevels buiten onze eigen melkweg staan. Een voorkeurspositie zou ons voor grote
theoretische en filosofische problemen plaatsen.
3

De uitdijing van het heelal

Als we het licht van melkwegstelsels met een spectrograaf in kleuren ontleden
dan blijken de vaste herkenningspunten (de spectraallijnen) niet op de juiste
plaats to liggen. Ze zijn alle verschoven naar het rood, en wel meer naarmate
de afstand groter is. Die roodverschuiving wordt veroorzaakt door het Doppler
effect: de stelsels bewegen van ons weg. De snelheid v is evenredig met de
afstand d:

v = Hd ;

H f-- 50 km sec-I per Mpc = 1.6 x 10-18 sec-1

(1)

H is de zgn. Hubble constante. Een stelsel op een afstand van 100 Mpc beweegt dus met een snelheid van zo'n 5000 km s-1 van ons weg. De expansie
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Figuur 3
De expansie van het heelal voorgesteld door een schaarconstructie. Bij dichtknijpen krijgen de schanierpunten een snetheid die evenredig is met hun afstand tot
een vast gekozen draaipunt.
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is in alle richtingen hetzelfde (isotroop) en de afwijkingen van (1) zijn klein; de
stelsels hebben slechts kleine eigenbewegingen t.o.v. de Hubble stroming (1).
Er zijn we] andere verklaringen voor de roodverschuiving voorgesteld, zoals
een verouderingseffect van licht, of sterke gravitatievelden vlak bij de bron.
Maar die bleken alle onhoudbaar.

We kunnen de expansie van het heelal voorstellen door een mechanische constructie, zie Fig. 3. Als je de tijd omkeert dan schuift de schaar weer dicht,
en na enige tijd zit alle massa in een punt (de oerknal). Uit (1) volgt dat dat

moment d/v = 1/H sec geleden is. Maar de leeftijd to van het heelal is iets
korter:
to

_2

1

3H

13 x 10s jaar

(2)

Dat komt doordat de melkwegstelsels elkaar aantrekken (zwaartekracht). Daar-

door wordt de expansie afgeremd (in de verre toekomst zou het heelal zelfs
weer kunnen gaan samentrekken). Nu draaien we de film terug: De stelsels
vallen dan naar elkaar toe, en wel steeds sneller naarmate ze elkaar naderen,
omdat de aantrekking toeneemt. Daarom moet de expansie toen ook sneller
zijn geweest, en is de leeftijd van het heelal kleiner dan 1/H.

Door de onzekerheid in de afstandsbepaling ligt de gemeten waarde van H
ergens tussen 40 en 80 km s-1 per Mpc. Het probleem van een grote waarde
van H (zeg 80 km s-1 per Mpc) is dat het heelal dan jonger zou zijn dan bijvoorbeeld de bolvormige sterrehopen - en dat kan natuurlijk niet!

4

Ruimtelijke bouw van het heelal

We kunnen het heelal op een moment voorstellen door een vlies als in Fig. 4a.
De punten stellen de melkwegstelsels voor; de dikke punt is ons eigen stelsel,
en alle stelsels hebben dezelfde leeftijd. Het vlies wordt langzaam opgerekt, zodat het heelal expandeert. Dit zou je het externe gezichtspunt kunnen noemen.
Het interne gezichtspunt is dat van de waamemer. Die ervaart het heelal totaal
anders, want door de eindige lichtsnelheid ziet hij verder gelegen stelsels op
een vroeger tijdstip. Hij ziet het heelal als een serie achter elkaar gelegen bolschillen. Iedere volgende schil expandeert sneller dan de vorige en toont een
stukje van een jonger heelal, Fig. 4b. Door de eindige lichtsnelheid kunnen
we de ruimte van Fig. 4a dus niet waarnemen.

Laten we eens kijken naar een foton dat op tijdstip t2 van een quasar vertrekt
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Ruimtelijke voorstelling van het heelal als een vlies met punten. Die stellen
de melkwegstelsel voor en zijn eigenlijk onregelmatig verdeeld. Het vlies
wordt aan alle kanten uitgerekt (expansie). In drie dimensies kan je denken
aan krenten in een rijzend brood.
Een waarnemer ziet het heelal als een serie achter elkaar gelegen bolschillen die telkens een stukje van een jonger heelal bevatten. Iedere waarnemer
ziet gemiddeld hetzelfde heelal. Hoewel de ruimte vermoedelijk veel groter
is, kan de waarnemer niet verder kijken dan zijn horizon. Net als op aarde
ligt die voor iedere waamemer op een andere plaats.
Een foton vertrekt van een ver stelsel naar ons toe. Tijdens de reis zet de
ruimte nit en alle afstanden worden groter, ook de golflengte van het foton.
Zodoende nemen wij een roodverschuiving waar.

in onze richting, Fig. 4c. Ons stelsel was toen misschien ook wel een quasar wie zal het zeggen. TerwijI het foton onderweg is zet het heelal uit. Het foton is
als een mier die met een constante (licht)snelheid ten opzichte van zijn directe
omgeving over het vlies loopt. Doordat het vlies steeds verder wordt opgerekt
worden alle afinetingen geleidelijk groter, ook de golflengte van het licht. Dat
is de eigenlijke oorzaak van de roodverschuiving. Op tijdstip to (`nu') komt het
foton bij ons aan. De quasar waar het vandaan komt is inmiddels wellicht een
gewoon melkwegstelsel geworden, maar dat zullen we nooit weten - tenzij we
bereid zijn miljarden jaren to wachten.

Je kan volhouden dat de melkwegstelsels actief van ons weg bewegen in een
passieve, statische ruimte, maar correcter is om net als in het voorbeeld to zeggen dat de stelsels stilstaan in een ruimte die wordt opgeblazen. Er zijn sterke
aanwijzingen, vanuit de theorie en vanuit de waarnemingen, dat die ruimte vlak
is, en dat net als in Fig. 4a de Euclidische meetkunde van toepassing is.

4.1 Homogeniteit en af meting
De bovenstaande redenering geldt onverkort wanneer we in Fig. 4a een ander punt als ons stelsel hadden gekozen. Op die manier hebben wij geen voorkeurspositie in het heelal - iedere waarnemer, welk punt je ook kiest, ziet gemiddeld eenzelfde heelal als wij, hoewel verschillend in detail. Als we in Fig.
4a maar beginnen met een regelmatige, gemiddeld homogene puntenverdeling
dan ziet iedere waarnemer gemiddeld hetzelfde isotrope, expanderende heelal.
Dit kunnen we ook omdraaien: omdat wij waarnemen dat het heelal isotroop
is, en omdat we moeten aannemen dat waarnemers elders hetzelfde heelal zien
(geen voorkeurspositie), moet de ruimte homogeen gevuld zijn zoals in Fig. 4a.

Als het vertrekpunt van het foton in Fig. 4c to ver weg ligt, dan heeft het ons
nog niet kunnen bereiken, omdat dat langer zou duren dan de leeftijd van het
heelal. Gemeten in de vlakke ruimte van Fig. 4a op tijdstip to ligt de grens op
een afstand

D = 3cto = H - 40 miljard lichtjaar

12 Gpc

(3)

Hier is c de lichtsnelheid; de factor 3 wordt veroorzaakt doordat de expansie in
het verleden sneller was dan nu. Men noemt D de horizon of de grens van het
zichtbare heelal. Het is natuurlijk geen grens - de ruimte is waarschijnlijk veel
groter (§ 8). Maar door de expansie en de eindige lichtsnelheid kunnen wij niet
verder kijken dan (3).
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Figuur 5
De expansie van bet heelal op schaal. De punten en kubussen staan stil t.o.v. de
Hubble stroming (1) en ze worden met de ruimte `opgeblazen'. De verticale as is
de positie van de waarnemer (`wij'). In de kolommen rechts de leeftijd t en de
temperatuur T van bet heelal. De huidige leeftijd to bedraagt ongeveer 13 miljard
jaar. De expansie heeft de vorm van een soort parabool, gegeven door (4): S is
de afstand tussen twee willekeurige vaste punten (bijvoorbeeld de lengte van de
ribbe van een kubus), en So is de afstand op tijdstip to. De vorming van melkwegstelsels is schematisch aangegeven. Links de vroegere positie van een foton dat
ons op tijdstip to bereikt. Omdat de expansie in bet verleden zoveel sneller was,
wordt bet foton eerst van ons weggeblazen (zie Fig. 4c); pas later, wanneer de
expansie minder snel is, kan bet ons bereiken.
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5

Recente geschiedenis van het heelal

We weten hoeveel straling en materie het heelal bevat, en hoe snel het uitzet.
Daarmee kunnen we uitrekenen hoe het heelal er vroeger uitzag. Het resultant
staat in Fig. 5. Op de verticale as staat de leeftijd t van het heelal,
in de huidige leeftijd to. In de horizontale richting staat `de ruimte'. Van die
ruimte is slechts een lijn getekend met daarop regelmatig verdeelde materiele
punten (`melkwegstelsels') in rust. Maar feitelijk moet je op ieder tijdstip een
vlak denken als in Fig. 4a, en eigenlijk zelfs een complete driedimensionale
ruimte. Om toch de suggestie van een ruimte to wekken zijn er een aantal kubussen getekend. Die moeten in gedachten in alle richtingen worden uitgebreid
tot een ruimtevulling a la Escher. De hoekpunten zijn materiele punten in rust;
de verticale as is de positie van de waamemer. Als je in de figuur naar boven
beweegt zie je hoe de ruimte uitzet, en wel geleidelijk steeds langzamer. De fysische oorzaak is al genoemd: de onderlinge aantrekkingskracht van de materie
remt de expansie af. De expansie blijkt de volgende vorm to hebben:
l2/3

0

(

t0/

(4)

S is de afstand tussen twee willekeurig gekozen punten, en So de afstand tussen
dezelfde punten op to. Bijvoorbeeld, toen het heelal een kwart van zijn huidige
leeftijd bereikt had (t = 0.25 to) was S/So = 0.252/3 _- 0.40. Alle afstanden
waren toen 0.4 maal zo -root. Relatie (4) is niet onbeperkt geldig. De toekomst

(t > to) wordt er niet goed door beschreven (§ 5.2), en in het vroege heelal
(t <2 x 10-6to) wordt het ook iets anders.

5.1 De ontwikkeling van dichtheid en temperatuur
De hoeveelheid materie in een kubus is constant, omdat een kubus in Fig. 5
immers met de materie meebeweegt. Bijgevolg is dichtheid p x volume S3
constant, zodat
P

PO

S

(So/

(5)

po is de huidige gemiddelde dichtheid - 1 He en 12 H atomen (d.w.z. 14 protonen en 2 neutronen) per 100 m3, exclusief donkere materie. Nu de microgolfstraling. We spreken liever van straling omdat het vroeger geen microgolven
waren. Het aantal fotonen in een kubus is weer constant, zodat de fotondichtheid door (5) gegeven is. Hun temperatuur, d.w.z. hun gemiddelde energie, is
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omgekeerd evenredig met de golflengte en die is weer evenredig met S, zodat

To

(

l-1
(6)

\ of

In bet verleden waren dichtheid en stralingstemperatuur dus hoger. Bijvoor-

beeld, opt/to = 0.25 was p/po = (1/0.4)3

16 en T = (1/0.4) To = 2.5 x

7 K. Maar tijdens de oerknal, vlakbij t = 0, was S veel kleiner dan
So. Dichtheid p en stralingstemperatuur T waren toen extreem hoog. Uit (4)
kan je laten zien dat de tijd die S nodig heeft om to verdubbelen steeds ongeveer gelijk is aan t, de leeftijd van bet heelal. Het jonge heelal expandeerde
dus relatief zeer snel. Als dat niet zo was geweest had de zwaartekracht bet
pleit allang gewonnen, en had bet heelal zich al weer samengetrokken tot een
punt! Op een of andere manier is er bij de oerknal dus extreem dichte en bete
materie ontstaan die met zulke snelheden uit elkaar vloog dat de expansie tot op
heden doorgaat. Relaties (4), (5) en (6) bevatten nets mysterieus - ze volgen
eenvoudigweg door terug to rekenen vanuit de huidige toestand.
2.73 K

5.2 De toekomst
Hoe loopt bet verder of met bet heelal? Dat blijkt of to hangen van de huidige
dichtheid po en de zgn. kritische dichtheid pc :
pc :--

3H2

87rG-

5 x 10-30 gram cm-3

(7)

G is de zwaartekrachtsconstante. Als po groter is dan pc dan is de zwaartekracht sterk genoeg om de expansie uiteindelijk to stoppen; daarna trekt bet
heelal weer samen, de materie valt steeds sneller naar elkaar toe, tot alles weer
in een punt zit. Is daarentegen po < pc dan gaat de expansie eeuwig door. De
simpele expressie (4) beschrijft de toekomstige expansie van bet heelal (t > to)
alleen correct in bet geval dat po = pc.
De waarde van po/pc is helaas niet goed bekend, maar we] ongeveer gelijk aan
1. De waarde van pc is onzeker omdat we H niet precies kennen. Mede daarom
probeert men uit alle macht met behulp van de Space Telescope bet probleem
van de afstandsbepaling onder de kne to krijgen. Uitgaande van de getallen
in § 2 (14 protonen en 2 neutronen per 100 m3) is po = 2.7 x 10-31 g cm-3,
maar dat kan wel een factor 10 tot 50 meer zijn, omdat we niet weten hoeveel
donkere materie er is...
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6 Ontkoppeling van straling en materie
We springen nu een flink eind terug in de tijd, tot het moment waarop het heelal
ongeveer 1100 maal zo klein was (So/S - 1100). Het heelal was toen een wit-

gloeiende oven - de stralingstemperatuur was immers T = 1100 x 2.73 K ^3000 K, of 2700 °C! Bij die temperatuur raakt het waterstofgas geioniseerd.
Omdat er ongeveer 109 maal meer fotonen dan deeltjes zijn (§ 2), zijn er dan
genoeg fotonen met voldoende energie om het elektron uit het atoom to stoten.
Voor helium is een hogere temperatuur nodig en moeten we verder terug in de
tijd. Leeftijd en dichtheid van het heelal halen we uit (4) en (5):
td

(1100)-3/2 to

Pd

(1100) 3 po

:-- 400 000 jaar
(8)
-,t 100 tot 200 H per cm3 , en H/He = 12 (1)

+ donkere materie

(9)

De index `d' staat voor decoupling; H = waterstof(kem), He = helium(kern).
De materie is nog steeds zeer ijl, en zoals nog zal blijken is van enige samenklontering nog geen sprake. Het punt is nu dat fotonen heel sterk worden verstrooid door vrije elektronen, maar niet door neutrale atomen. We krijgen zo
het volgende verloop:
V66r de ontkoppeling (t < td) was het heelal ondoorzichtig wegens de sterke
verstrooiing aan vrije elektronen. Materie en straling waren in thermisch evenwicht, en de materie had de temperatuur van de straling. Het heelal was toen
een homogene, gloeiende vuurbal van 3000 K of meer. Dat noemt men het stralingstijdperk. Dit gaat geleidelijk over in de volgende fase:
Na de ontkoppeling (t > td) werd het gas neutraal; de fotonen ondergingen hun
laatste verstrooiing en het heelal werd doorzichtig. De materie kon zich nu onafhankelijk van de straling ontwikkelen. Dat leidde uiteindelijk tot de vorming
van melkwegstelsels. Deze periode is in § 5 behandeld en wordt wel het materietijdperk genoemd.

De straling blijft zich vrij bewegen in de expanderende ruimte waardoor de
golflengte steeds langer wordt (Fig. 4a,c). Bij de ontkoppeling was het zichtbaar licht, nu zijn het microgolven. Als wij zo'n microgolf-foton opvangen dan
heeft het to - td -- 13 miljard jaar gereisd, en is het afkomstig van het `opper1 Uit de getallen van § 2 volgt formeel (1100)3 x 12/108 = 160 H per cm3, maar zo precies
weten we dat niet. De aantalsverhouding H/He is wel redelijk nauwkeurig bekend.
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vlak van laatste verstrooiing', gelegen vlakbij de grens (3) van het zichtbare
heelal (Fig. 4b).2

6.1 De vorming van melkwegstelsels
Vorming van melkwegstelsels is een terrein waar we nog betrekkelijk weinig
van weten. Stel dat er in het vroege heelal dichtheidsvariaties by waren bovenop de gemiddelde dichtheid p. De straling die na de ontkoppeling ontsnapt uit
de gebieden met hogerellagere dichtheid heeft ook een wat hogere c.q. lagere temperatuur. Het gevolg is dat wij nu variaties zouden moeten zien in de
temperatuur van de microgolfstraling. Die zijn inderdaad waargenomen, en ze
bleken zo klein dat de relatieve dichtheidsvariaties by/p bij de ontkoppeling
niet groter geweest kunnen zijn dan 10-4. In het vroege heelal was de materie
blijkbaar zeer homogeen verdeeld. In het materietijdperk blijken zulke dichtheidsvariaties door hun eigen zwaartekracht to kunnen groeien tot een waarde

die nu So/S ^- 1100 maal groter is, dus tot 6y/p<0.1, terwijl de huidige
materieverdeling door het bestaan van melkwegstelsels juist zeer inhomogeen

is (bp/p » 1). Dat betekent dat er geen melkwegstelsels zouden zijn! De
gangbare opvatting is dat donkere materie ongevoelig voor de elektromagnetische wisselwerking een cruciale rol gespeeld moet hebben, bijv. neutrino's
met een eindige rustmassa (maar er zijn nog andere mogelijkheden). Zulke
materie kan bij de ontkoppeling veel grotere dichtheidsvariaties hebben zonder dat de fotonen dat merken. Na de ontkoppeling valt de `gewone' materie
dan in voorgevormde gravitatieputten, en kan by/p veel verder groeien omdat
de startwaarde groter is. Berekeningen laten zien dat de materie zich sponsachtig verdeelt, met lege gebieden begrensd door `slierten' en pannekoek-achtige
structuren.

7 De oerknal
Tijdens het stralingstijdperk was het heelal een homogene vuurbal. Maar afgezien van de expansie en de bijbehorende afkoeling gebeurde er verder niets van
enige betekenis. Slechts gedurende de eerste 1000 seconden was er meer leven
in de brouwerij, want toen waren temperatuur en dichtheid zo hoog dat er kernreacties plaatsvonden. Het heelal begon zijn ]even als een enorme kernreactor.
2 Hoe kan het futon in 13 x 109 jaar een afstand van 40 x 109 lichtjaar (1j) afleggen? De
effectieve afstand is 13 x 109 lj omdat de ruimte tijdens de reis uitzet (Fig. 4c). Toen het foton
vertrok lag het vertrekpunt op een afstand van 40 x 109/1100 lj = 36 x 106 lj. Nil ligt het op
40 x 109 ]j.
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Die periode heet de oerknal. Voor een goed begrip van die kernreacties is een
globaal overzicht over de bouw van materie nodig. Er zijn drie soorten elementaire deeltjes, zie Fig. 6. Bij ieder elementair deeltje d bestaat een antideeltje d.
In het tegenwoordige heelal komt antimaterie (bestaande uit antideeltjes) niet
voor, maar tijdens de oerknal wel.

- Quarks zijn de bouwstenen van de zn. baryonen (`zware deeltjes'). De bekendste zijn het proton p en het neutron n. De zwaardere baryonen (A, Et,
E°,..) zijn alle instabiel. Ook het vrije neutron is licht instabiel en valt in 900 s
uiteen. Er zijn 6 verschillende quarks en 6 bijbehorende antiquarks, collectief
aangeduid met q resp. q.
- Leptonen of `lichte' deeltjes. Hiervan zijn er ook 6: drie elektron-achtige deel-

tjes, waaronder het gewone elektron a-, en drie neutrino's, o.a het electronneutrino ve. Tezamen met hun antideeltjes (zoals het positron e+ = e- en het
anti-elektronneutrino ve) zijn het er 12. Leptonen en antileptonen worden wel
aangeduid met £ resp. ?.
- IJkbosonen geven de krachten tussen de elementaire deeltjes door. De bekendste is het foton (elektromagnetische kracht). Verder zijn er nog het graviton (zwaartekracht), de vectorbosonen (zwakke kernkracht) en de gluonen of
lijmdeeltjes (sterke kernkracht).

7.1 Kernreacties
Tussen al die deeltjes vinden voortdurend reacties plaats van het type

A+B - C+D,

D H P+Q, enz.

(10)

Door de hoge dichtheid en temperatuur zijn de reactietijden in het algemeen
veel korter dan de tijdschaal waarop het heelal verandert door expansie (en dat
is weer ongeveer de leeftijd van het heelal - § 5.1). Straling en materie zijn
dus in thermisch evenwicht. Om de samenstelling van het heelal bij een zekere
temperatuur to bepalen kan je de expansie verwaarlozen (de reacties zijn toch
veel sneller) en uitrekenen wat de evenwichtssituatie is. Daarvoor bestaan betrouwbare technieken. Die evenwichtssituatie hangt nauwelijks of van de voorgeschiedenis. Hebben we op een vroeger tijdstip, bij veel hogere temperatuur
en dichtheid, een font gemaakt, bijv. omdat de deeltjesfysica bij die hoge energieen niet goed bekend is, dan werkt dat niet door naar een later tijdstip! Dat
maakt het mogelijk om met enig vertrouwen uitspraken to doen over de samen107

Figuur 6
Ooit werden atomen beschouwd als de kleinste, ondeelbare stukjes materie. Tegenwoordig weten we dat ze zijn opgebouwd uit protonen, neutronen en elektro-

nen. De eerste twee bestaan ieder weer uit drie quarks. Er zijn drie soorten
elementaire deeltjes; de quarks, de leptonen (o.a. het elektron) en de ijkbosonen

(o.a. het foton). Alle elementaire deeltjes worden geacht puntdeeltjes to zijn
(Natuur en Techniek 58, 12 (1990) 842).
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stelling van het vroege heelal.
Schematisch redenerende is de situatie als volgt. Alle deeltjes waarvan de rustmassa-energie mQc2 groter is dan kT, de gemiddelde energie per deeltje, worden door allerlei reacties voortdurend gemaakt en weer vernietigd (k = constante van Boltzmann). Ze zijn dan allemaal in vergelijkbare hoeveelheden aanwezig als de massaloze deeltjes (bijv. fotonen). Wanneer tijdens de evolutie
van het heelal kT kleiner wordt dan mAC2 dan verdwijnt deeltje A omdat reacties zoals (10) en ook de annihilatiereactie

A + A --* 2-y

(11)

naar rechts moeten aflopen. De voorgeschiedenis speelt op twee manieren een
rol:

- Er zijn een aantal behouden grootheden waar de reacties niets aan kunnen ver-

anderen, zoals de netto elektrische lading (vermoedelijk nut) en het baryongetal (= aantal quarks minus het aantal antiquarks). Die grootheden worden
dus vanaf het begin naar latere tijdstippen doorgegeven.
- Door de expansie nemen temperatuur en dichtheid af, en daardoor worden alle
reactietijden langer. Zodoende vallen er hier en daar verbindingen weg in de
keten van reacties waarmee deeltje A gemaakt en vernietigd kan worden, maar

dat heeft geen invloed op het aantal deeltjes A. Dat gebeurt pas wanneer de
laatste schakel uitvalt - als A niet al eerder verdwenen is door bijv.,(11). In het
vakjargon zegt men dat deeltje A ontkoppelt of uitvriest. Wat er dan overblijft
moet voor ieder geval apart worden uitgerekend.

7.2 De eerste 100 seconden
We pakken nu de draad op toen het heelal nog geen 10-7 seconden oud was.
Volgens Tabel 2 was de temperatuur toen 1013 K of meer, en was het heelal gevuld met een loodzware soep van quarks, leptonen en ijkbosonen (alleen het
foton is aangegeven), en allemaal in vergelijkbare aantallen. De dichtheid bedroeg ongeveer 1017 gram cm-3. Men denkt dat deze face begon rond t
10-30 s. De temperatuur had toen de onvoorstelbare waarde van 1024 K, en
het heelal was S/SO - 10-24 maal kleiner dan nu. Dat betekent dat wat nu
ons zichtbare heelal is, (3), toen in een bol met een straal van zo'n 400 meter
paste !
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Tabel 2. Overzicht van de evolutie van het heelal

leeftijd a
(s)

afmeting
(S/So)

temperatuur
(K)

< 10-1

> 1013

< 2 x 10'13

10-6

5x1012

5x1013

10-4

1012

3 x 10-12

102

109

3 x 10-9

103

3 x 108

10-8

> 1013

< 3000

> 10-3

4 x 1017

3

1

samenstelling b
baryonen

leptonen

ijkbosonen

qq

tz

'Y7 --

pp, nn,..

£

7

p,n

ee+,J vv

y

p,n

e-,vv

It

L1H, 4He,..

e-, v v

-y

H, He,..
atomen

vv

ry

melkwegstelsels

neutrino- en microgolfachtergrondsstraling

L-T-

11

De getallen in de tabel kloppen niet helemaal met relaties (4) en (5), omdat (4)
voor t< 1012 s, en (5) voor t< 100 s een iets andere vorm hebben.
b Vetgedrukte deeltjes hebben alle ongeveer dezelfde dichtheid (aantal deeltjes per
volume-eenheid), en die is ongeveer 109 maal groter is dan die van de normaal gedrukte op dezelfde regel.
Q
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Het verloop van de oerknal is eigenlijk van een verbluffende. eenvoud. De eer-

ste stap is dat quarks en antiquarks `condenseren' tot p, p en n, Ti, en als de
temperatuur verder zakt annihileren p, p en n, Ti elkaar weer volgens (11). Berekeningen laten zien dat vrijwel alle materie zou verdwijnen! De gangbare
opvatting is dat er daarom in het begin iets meer quarks en leptonen dan antiquarks/antileptonen zijn ontstaan (ongeveer 1 + 10-9 maal meer). Immers, clan

NO er na annihilatie een fractie van ongeveer 10-9 van de oorspronkelijke
p, n over. Het is nog onbekend hoe dat kleine materie-overschot kan zijn ontstaan, maar wij danken er wel ons bestaan aan. Er is op dit moment geen andere
acceptabele verklaring waarom er in het heelal ongeveer 109 maal meer fotonen
dan deeltjes zijn. Rond 10-4 s zijn de zwaardere leptonen verdwenen en zijn

alleen nog a-e+ en de neutrino's over. De neutrino's zijn in evenwicht via de
reactie e- + e+ . v + v. Maar bij 10-2 s wordt de reactiesnelheid to klein en
vriezen de neutrino's uit. Daarna blijven ze ongestoord door het heelal bewegen. Het heelal moet nu nog steeds gevuld zijn met die neutrino's, van iedere
soort enkele honderden per cm3, net als bij de microgolfstraling. Volgens de
berekeningen hebben ze een temperatuur van 2 K. Helaas lijkt er weinig kans
to bestaan om neutrino's met zulke lage energie to kunnen detecteren.

7.3 De synthese van lichte elementen
De volgende stap is dat de elektronen en positronen elkaar annihileren, waarbij
er een fractie 10-9 van de oorspronkelijke elektronen overblijft. Het heelal is
dan ongeveer 100 seconden oud. Zijn temperatuur bedraagt een slordige miljard K (of graden, dat maakt niet uit), en het bestaat uit fotonen en neutrino's
plus een fractie 10-9 p, n, e-. En dan wordt het heelal een kernfusie-reactor.
Helium had bij 109 K al lang kunnen bestaan omdat de bindingsenergie (28
MeV) veel groter is dan de gemiddelde energie kT van de deeltjes (ongeveer
0.1 MeV). Maar een botsing van vier deeltjes (p, p, n, n) tegelijk is zo zeldzaam
dat er een tussenstap via deuterium (D = 2H) nodig is. Deuterium heeft echter
juist een lage bindingenergie, zodat pas rond 109 K het evenwicht
n + p <--> D+ -y

(12)

naar rechts begint to verschuiven. Is D eenmaal beschikbaar dan volgen er onmiddellijk verdere fusiereacties met als resultaat dat alle neutronen gebonden
worden, vrijwel allemaal in 4He, en een klein restant in D, 3He, 7Li, zie Fig.
7. Uit berekeningen blijkt dat de aantalsverhouding n/p bij het begin van de
synthese ongeveer 1/7 bedraagt. De oorzaak hiervan is dat een neutron 0.14%
zwaarder is dan een proton(!). Kernreacties die een proton produceren zijn
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Figuur 7

Het verloop van de synthese van lichte elementen. Op de verticale as staat de
fractie die het element bijdraagt tot de totale massa. Dat is voor ongeveer 0.75
waterstof (niet aangegeven) en voor ongeveer 0.25 helium, "He = ppnn. Verder
nog een kleine fractie deuterium (zware waterstof, 2H = pn) en licht helium CHe
= ppnn). Er wordt ook ongeveer 5 x 10"' tritium gevormd (extra zware waterstof,
3H = ppnn). Maar tritium is instabiel en vervalt in 18 jaar in 3He + e en is daarom weggelaten. Tenslotte nog minieme hoeveelheden van de lichte metalen lithium en beryllium. De synthese van de zwaardere elementen vindt pas veel later

plaats, in het inwendige van sterren (naar Boesgaard en Steigman, Ann. Rev.
Astron. Astrophys. 23 (1985) 319).
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daarom energetisch voordeliger dan die welke een neutron maken, en dat speelt

vooral een rol bij de drempelenergie. Het blijkt dat de waarde van n/p rond
i = 10 s uitvriest op ongeveer 1/5. Daarna daalt dit getal nog verder omdat
het neutron instabiel is. En nu komt het: In op 7p is 2n op 14p, ofwel 1 'He
op 12p als alle n's in 'He eindigen. Dat betekent dat ongeveer een kwart van
de massa in het heelal uit helium moet bestaan en de rest uit waterstof - en dat
klopt goed met de waarnemingen.3 De afloop van de synthese van de andere
elementen (D, 3He,'Li,..) is eveneens in overeenstemming met de waarnemingen mits de baryondichtheid pB (protonen en neutronen) binnen nauwe grenzen
ligt: pB = (0.05 ± 0.03) pc. Omdat de dichtheid van het heelal vrij zeker groter is dan 0.08 pc. , hebben we hier een tweede aanwijzing dat er donkere materie

moet zijn die niet uit baryonen bestaat, zie § 6.1.

8 In den beginne
Het voorgaande roept de vraag op of het heelal echt als een punt begonnen is.
Volgens de algemene relativiteitstheorie wel. De curve in Fig. 5 moet zich alsmaar blijven samentrekken tot een punt, hoe sterk het plaatje ook wordt uitvergroot. Maar uiteindelijk gaan quantumeffecten een rot spelen. Die uiten zich
in fluctuaties met een karakteristieke afineting van de orde van de zgn. Plancklengte LP = (iG/c3)1/2 1.6 x 10-33 cm, en een tijdschaal van de orde van
de Plancktijd tP = L ,/c ^ 5.4 x 10-44 s. Op deze uiterst kleine lengte- en
tijdschalen is de ruimte niet meer vlak maar een soort schuim. Volgens Heisenberg's onzekerheidsrelati.e kan zo'n gebiedje ter grootte van LP een energie E
van de orde van li/tP bevatten. Na tP seconden is de fluctuatie weer verdwenen
en wordt de geleende energie E teruggegeven, enz.
Volgens de in de laatste 10 - 15 jaar ontwikkelde inflatietheorie zou, onder zekere omstandigheden, uit zo'n quantumfluctuatie het heelal kunnen ontstaan!
Het idee is als volgt. De energie E in een quantumfluctuatie is verdeeld over
allerlei `velden' (zeg maar deeltjes), maar in zeldzame gevallen kan het voorkomen dat E vrijwel geheel bestaat in de vorm van zeer zware zgn. Higgs bosonen. Dit zijn hypothetische deeltjes die een rol spelen in Grote Verenigingstheorieen. In dat geval verdwijnt de fluctuatie niet, maar gaat zij gedurende
ongeveer 10-34 s enorm groeien. De groeifactor is niet precies bekend maar
3 Als een proton iets zwaarder zou zijn dan een neutron, dan zou het heelal voornamelijk uit
helium bestaan, en zouden de sterren, en daarmee het leven er anders hebben uitgezien. Kleine
oorzaken hebben soms grote gevolgen.
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Figuur 8
Op een schaal van 10"33 cm is de ruimte voortdurend in snelle beweging op een
tijdschaal van 10-0s s. Onder zekere omstandigheden kan een quantumfluctuatie
in ongeveer 10"34 s groeien tot afinetingen die veel groter zijn dan de afmeting van
het zichtbare heelal, (3). Een uitwendige waarnemer W merkt niets van deze
enorme groei. Voor hem is het gebied altijd een zwart gat met een afineting van

ongeveer 10-" cm. Het gebied zou zich ook kunnen losmaken van de ruimte
waaruit het geboren is. Het proces kan zich herhalen, en zo rijst het beeld van
een eeuwig doorgaande creatie zonder begin in de tijd, plus de mogelijkheid van
zusterheelallen. De figuur is een poging de geometrische structuur to laten zien
door de ruimten to laten `uitpuilen' in een vlakke inbeddingsruimte (het vlak van
tekening). Maar in werkelijkheid bestaat die inbeddingsruimte niet.
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ligt ergens tussen 10(103) en 10(108) - een 1 met duizend tot 100 miljoen nullen! Het gebied is dan tenminste 10-33 x 101000 cm groot, en dat is veel groter
dan (3), de afmeting van ons zichtbare heelal, zie Fig. 8. Na 10-34 s begint de
oerknal als beschreven in § 7. Volgens deze visie is het voor ons zichtbare deel
van het heelal een minuscule fractie van een zeer grote gekromde ruimte, en dat
zou verklaren waarom het heelal vlak en homogeen lijkt als in Fig. 4a.

Inflatietheorie staat tegenwoordig in het centrum van de belangstelling omdat
het een oplossing biedt voor enkele netelige kwesties in de kosmologie, zoals de
vraag waarom het heelal vlak en homogeen is. Er zijn evenwel ook een aantal
nieuwe problemen gerezen, maar de hoop is nog steeds dat die kunnen worden
opgelost. Het is dus een zeer interessante ontwikkeling, maar nog geen algemeen aanvaard idee.

9 Epiloog
In dit artikel heb ik geprobeerd een idee to geven van de stand van zaken in
de kosmologie, en speciaal van het begin van het heelal. De beperkte ruimte
heeft het risico dat het dwingende karakter van sommige redeneringen de lezer
wellicht zal ontgaan, waardoor het verhaal een beetje het karakter van een geloofsbelijdenis krijgt. Dat heeft me er niet van weerhouden om, beurtelings
voorwaarts en achterwaarts springend in de tijd, door de geschiedenis van het
heelal heen to stappen tot aan het allervroegste begin.
Vanaf ongeveer 10-4 s is de gebruikte fysica voldoende `zeker' om redelijk
betrouwbare uitspraken over de evolutie van het heelal to kunnen doen, en een
belangrijk punt is dat de resultaten niet sterk athangen van de voorgeschiedenis.
Dit deel heet het standaard model van de hete oerknal. Het geeft een algemeen
aanvaarde uitleg voor (1) de waargenomen roodverschuiving van verre melkwegstelsels, (2) de chemische samenstelling van het heelal (H, 4He, D,..) door
kernreacties tijdens de oerknal, en (3) de microgolfstraling als een overblijfsel
van de hete beginfase. Maar in de periode voor 10-4 s zijn er wegens de zeer
hoge energieen -rote lacunes in onze kennis van de deeltjesfysica. Onze ideeen
over die vroegste fase van het heelal zijn daarom vooralsnog speculatief. Dat
verklaart overigens de sterke interesse van de deeltjesfysici in de theorie van
de oerknal: het is vaak de enige kans om nieuwe ideeen to testen, omdat de benodigde energieen in aardse versnellers onbereikbaar zijn.

De belangrijkste vragen in de moderne kosmologie zijn (1) is het mogelijk de
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problemen van inflatietheorieen op to lossen? (2) waarom is er iets meer materie dan antimaterie onstaan? (3) zou po gelijk kunnen zijn aan pc zoals door
inflatietheorie voorspeld wordt? Die vraag valt uiteen in twee stukken: het probleem van de afstandsbepaling, en de vraag hoeveel donkere materie er is. Zo
komen er bijvoorbeeld steeds meer aanwijzingen dat neutrino's misschien toch
een kleine massa hebben, en dat is van groot belang want het heelal moet er immers vol mee zitten! En tenslotte (4) hoe is de vorming van melkwegstelsels
verlopen, en hoe werden de benodigde dichtheidsvariaties gevormd tijdens de
oerknal?
Door een combinatie van nieuwe waarnemingen en nieuwe theoretische inzichten heeft de kosmologie in de laatste 30 jaar grote vorderingen gemaakt. Het
vak ziet er totaal anders uit dan in de 60-er jaren. Er is alle reden om to verwachten dat deze ontwikkeling zich zal blijven voortzetten, en dat we op een
aantal van de bovenstaande vragen binnen afzienbare tijd een antwoord zullen
hebben. Stay put..
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