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De mooiste parels groeien in grillig gevormde oesters op een ontoegankelijk
diepe zeebodem. Iets dergelijks is ook het lot van sommige takken van de

wetenschap, zoals bvb. de natuurkunde.
Het wondèrvolle esthetische genot, dat kan uitgaan van compact geformu-
leerde theorieën met grote draagkracht, staat in schril contrast tot de geringe

omvang van het groepje uitverkorenen die deze theorieën weten te doorgron-
den. Waar vroeger nátuurkunde en filosofie verenigd waren in één grote

wereldbeschouwende wetenschap, zo heeft thans de wiskundige taal, die door
de moderne natuurkunde gehanteerd wordt, geleid tot een moeilijk over-
brugbare kloof tussen het eiact wetenschappelijke denken en het zogenaamd
huriane denken. Wanneer men het enthousiasme waarneemt waarmee vele

wetenschappelijke onderzoekers zich aan de natuurkunde wijden,_dan lijkt het
onbegrijp6aar dat deze wetenschap slechts in beperkte mate aan bod komt in
het middelbaar onderwijs.
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Dit is bijzonder spijtig. De natuurkunde
is immers niet alleen zeer boeiend, zli is
ook hét basisvak bU uitstek waarop alle
andere vakken gebaseerd zljn, althans in
de mate dat zlj betrekking hebben op de
fundamentele realiteit van de wereld. Dit
is wel het duidelijkst te zien in de schei-
kunde , waar de grens met de fysica steeds
meer en meer vervaagt. De moderne
scheikundige heeft het stadium van de
vuistregeltjes reeds lang verlaten: hU

verkla art zijn chemische reacties vanuit
de structuur van de atomen en de
quantummechanische eigenschappen van
de elektronenschillen ! De biologie is dan
op haar beurt weer een complexere vorm
van scheikunde, waat ook vele direct
biofysische processen belangrljk zljn.
Ook buiten de wetenschap wordt de
mens voortdurend geconfronteerd met
allerlei verschijnselen die beheerst wor-
den door de wetten van de natuurkunde.
Deze verschijnselen vinden we zowel op
het vlak van de simpele contacten met
onze omgeving (zwaartekracht, geluid,
warmte, licht en kleur, ...) als via de
technische instrumenten die de mensheid
over de eeuwen heen heeft ontwikkeld
(van een eenvoudige suikertang tot een
TV-toestel of supersonisch vliegtuig. . .).
De gewoonte van de ervaring heeft hier
meestal onze verba zing overwoekerd, en
we passen automatisch vele wetten toe
zonde Í ze te kennen, of zonder er bU na
te denken.
Het fundamentele onderzoek in de
natuurkunde wordt dan ook veelal niet
echt gewaardeerd. In periodes van bespa-
ringen wordt het vlug als een overbodige
intellectuele activiteit van de hand gewe-
zen De geschiedenis heeft ons echter
voortdurend weer geleerd dat bijna altijd
de echte doorbraken in de technologische
vooruitgang afkomstig zljn uit zuiver
fundamenteel onderzoek. Hier worden
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de ideeen gecreëerd; het toegepaste
onderzoek verfijnt ze dan en wendt ze
aan op een zo efficiënt mogehjke manier.
Ondanks deze grote impact van de
natuurkunde op het leven van de mens
en ondanks de enorme vooruitgang die
deze wetenschap de laatste eeuw heeft
geboekt, blijft de belangstelling van het
brede publiek voor de fysica beneden-
maats. De intellectueel vindt rn zljn krant
vele bladzljden gewijd aan letteren en
cultuur, waarin de wetenschap slechts
sporadisch een rolletje mag spelen. De
man van de str aat bestee dt zijn aandacht
liever aan allerlei parawetenschappen
zoals astrologie, en hU verleent ztjn ver-
trouwen aan wonderdokters met nog niet
begrepen heilmiddelen.
Dergelijke vaststellingen hebben ertoe
geleid dat men in het Departement
Natuurkunde van onze Universiteit
besloot een initiatief te nemen om hier
wat aan te verhelpen. Het feit dat Isaac
Newton precies 300 jaar geleden zljn
belangrijkste werk publiceerde, de Philo-
sophiae lt{aturalis Principia Mathematica,
vormde het nodige aangnjpingspunt
waarÍond een tentoonstelling kon opge-
bouwd worden. Dit werk bevat inder-
daad niet alleen de basiswetten van de
mechanica en van de gravitatietheorie,
die een verklaring leverden voor vele
astronomische waarnemingen die toen
beschikbaar waren; de Principia kan ook
beschouwd worden als een handvest voor
het wetenschappelijk bedrijf. De wissel-
werking tussen theoretische afleidingel
en experimentele vaststellingen wordt
hier zeer duideluk vooropgesteld als de
meest geschikte werkwijze voor het
wetenschappelijk onderzoek. Deze stel-
ling heeft ook thans nog niets aan
waarde ingeboet. Voegen we daarbij het
vele belangrijke onderzoek dat Newton
verrichtte in de optica, samengevat in
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Allegorische voorstelling van kunsten en wetenschappen volgens de middeleeuwse visie. Bemerk
de allegorie van de natuurfilosofie (Philosophia Naturalis, met kwadrant) en van de astronomie
(Astronomia, met armillairsfeer). Houtsnede uit G. Reisch, Margarita philosophica, Basel,
I 508.
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De confrontatie tussen oud en nieuw. Op de figuratieve titelpagina van zijn Dialogo
(hier in de Latijnse vertaling van 1641) laat G. Galilei N' Copernicuc - met een

symbolische voorstelling van het heliocentrische zonnestelsel in de hand - in discussie

treden met de traditionele natuurfilosofen Aristoteles en Ptolemaeus.
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zijn boek Opticks urt 1704, dan begrijpen
we dat deze man inderd aad verdiende
dat een tentoonstelling aan hem werd
gewijd.

De Natuurkunde vóór Newton

De fysica of "filosofie van de natuur"
omvatte in de middeleeuwse definitie van
het vakgebied de hele studie van de
natuurlijke verschijnselen. Zlj was een
onderdeel van de wijsgebeerte, naast
logica, ethica en metafysica. Het doel van
de fysica was het begrijpen van de essen-
tie van de natuurlijke dingen (ill.). Waar-
om valt een steen naar benedeo, waarom
stijgt de rook naar boven? Waarom be-
schrijven de hemellichamen zulke regel-
matige, onveranderlijke banen, terwijl in
het "ondermaanse" een dergelijke regel-
maat niet wordt gevonden?
Het antwoord op deze vragen werd niet
gezocht in het opstellen van mathemati-
sche wetten, maar in het benoemen en
onderscheiden van principes die in de
dingen aanwezig waren. Een steen valt
naar beneden omdat hU zwaar is.
"Zwaar zijn" behoort tot de essentie van
de steell. Er bestaan zwate en lichte ding-
eo, maar hemellichamen zijn geen van
beide. De aarde is dus wezenltjk anders
dan de hemellichamen; zij moet zich dan
ook in het middelpunt van het heelal
bevinden.
In zulke redeneringen is de oorsprong
van onze natuurwetenschap moeilijk te
herkennen. De middeleeuwse fysicus was
vaak meer geïnteresseerd in de zin van
natuurlijke ordening in het heelal dan in
het ontdekken van de ons bekende
natuurwetten. De wetenschap had een
verheven karakter. Zli steunde op litera'
tuurstudie, voornamelijk op de werken
van Aristoteles ('384 v.C. in Stagira
(Griekenland), ï322 v.C.) en Ptolemeus
(rond "87 n.C.-ï 165) i.p.v. op experimen-

ONZE ALMA MATER 1988 I

teel onderzoek, en zlj gedijde beter in een
academische omgeving dan in praktische
toepassingen.
Hierin werd vanaf ca. 1500 stilaan veran-
dering gebracht. De fysica kreeg een
nieuw doel, verwierf nieuwe technische
hulpmiddelen en ontwierp een nieuwe,
betrouwbare methode. Dit alles nam niet
minder dan twee eeuwen in beslag, een
periode die vaak wordt aangeduid als de
"Wetenschappelij ke Revolutie".
In deze omwenteling speelde de astrono-
mie een belangrijke rol. Van alle acade-
mische disciplines was zlj de meest tech-
nische, met vaak een verbluffende
nauwkeurigheid in het voorspellen van
de bewegingen van de hemellichamen.
De verbeteringen die Nicolaus Coperni-
cus ("T473 in Torun (Polen), ï1543) aan
de theorie van Ptolemeus wist aan te
brengefl, openden de deur voor andere
astronomen om hun eigen systemen te
ontwikkelen en te toetsen aan hun waar-
nemingen. In zljn heliocentrisch model
was de aarde niet langer het centrum
waarÍond de planeten bewegen (i11.). De
door de planeten gevolgde banen bleef
hU evenwel beschrijven met cirkels.
De Deense astronoom Tycho Brahe
("1546 in Knudstrup (Denemarken),

ï1601) besteede vele jaren aan het
nauwkeurig onderzoek van de onregel-
matigheden in de baan van de planeet
Mars, maar het was zijn medewerker
Johannes Kepler ("157 I in Weil (Duits-
land), ï 1.630), die op grond van deze
waarnemlngen de naar hem genoemde
drie wetten formuleerde. Keplers eerste
wet stelde dat de planeten ellipsvormige
banen beschrijven met de zon in een der
brandpunten. Volgens de tweede wet
moet de verbindingslijn tussen zon en
planeet in gelijke tijden ook gelijke
oppervlakten doorlopen. De derde wet
van Kepler tenslotte zegt dat de kw adra-
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ten van de omlooptijden van de planeten
evenredig zljn met de derde machten van
de grote assen van hun ellipsvormige
banén . Deze wetten speelden een be-

langrijke rol bij het tot stand komen van
Newtóns mechanica. Kepler vermoedde
ook reeds dat de aantrekkingskracht
tussen twee maSSa'S toeneemt wanneer
deze massa's dichter bij elkaar komen.
Een andere doorb raak in de astronomie
was de constructie van de eerste tele-

scoop in 1608 in Middelburg. Wellicht de

meest sensationele ontdekkingen uit de

wetenschapsgeschiedenis werden het jaar
daarop geopenbaard door Galileo Galilei
("1564 in Pisa, 11642). Galilei had zijn
telescoop gericht op de kraters van de

maan en op de talloze nieuwe sterren
waarmee het uitsPansel Plots was
bezaard. HU toonde aan dat Venus rond
de zon bewoog en ontdekte vier manen
rond Jupiter.
Met êên klap was het oude wereldbeeld
aan vervanging toe. De hemellichamen
leken immers veel meer op de aatde dan
men tevoren had kunnen aannemen. De
scherpe scheiding tussen het aardse en

het bovenmaanse kwam hiermee te ver-
vallen. Hiermee stond de astronomie
meteen ook in het centrum van het
fysisch debat over de bouw van het
wereldbeeld.
Intussen had de fysica zich los gemaakt
van de strikte academische disputen die
haar nog steeds beheersten. Opnieuw was
het Galilei die de fundamenten legde van
wat hU noemde een "nieuwe weten-
schap". Deze wetenschap steunde op het
bestuderen van geïdealiseerde verschijn-
selen, waarbij storende invloeden als

wrijving en luchtweerstand werden
verwaarloosd. De bekende valwet
x - gt' I 2 was het eerste result aat van
dezé nieuwe benadering. Galilei toonde
aan dat de wiskundige beschrijving van

80

fysische verschljnselen naast en met theo-
retische en experimentele argumenten een
waardevolle bijdrage kon leveren tot de
kennis van de natuur.
De aristotelische traditie die sedert de
twaalfde eeuw de fysica had beheerst,
werd definitief ten val gebracht door het
werk van René Descartes (" 1596 in La
Haye (Frankrijk), ï1650). De fysica van
Descartes was door en door mechanisch
opgevat. Alle verschijnselen dienen ver-
klaard (i11.) te worden steunend op de
grootte en de vorm van kleine deeltjes en
hun beweging. De gehele ruimte was
gevuld met een subtiele materie, die een
rol speelde \n zo diverse verschijnselen als
gravit atie, warmte, licht, hardheid van
voorwerpen, getljden, enz. Volgens Des-
cartes zelf was er trouwens geen enkel
natuurlijk verschijnsel dat met zljn sys-
teem niet kon worden verklaard. De car
tesiaanse fysica kende een zeer groot
succes. Ook Newton onderging de in-
vloed van Descartes.
De onvermijdelijke spanningen tussen
cartesianisme en aristotelianisme werden
naar het eind van de zeventiende eeuw
steeds milder. Het cartesianisme kreeg
algauw dezelfde academische status als

de antieke fysica vóór haar. Voor een

breder publiek schreef B.L.B. de Fonte-
nelle zljn meesterlijke Entretiens sur lq
pluralite des mondes (1686) . Dezelfde
Fontenelle (die honderd j aaÍ oud werd)
zov later nog een rol sPelen in de

opkomst van het newtonianisme in
Franknjk.

Isaac Newton

Isaac Newton werd geboren oP 25

december 1642 in Woolsthorpe (Lin-
colnshire, Engeland). Enkele maanden
voordien was zljn vader overleden en

toen zljn moeder in 1646 hertrouwde,
werd de jonge Isaac ondergebracht bij
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zijn grootmoeder. Pas nadat zijn stiefva-
der in 1653 was overleden, keerde zljn
moeder teru g naar het vaderlljk landgoed
te Woolsthorpe.
In 166l liet Newton zich inschrijven aan
het Trinity College te Cambridge. Het
officiële onderwrjs was er nog volledig
gebaseerd op Aristoteles, maar Newton
ontdekte algauw de nieuwe fysica van
Descartes, Galilei en anderen. Nog
belangrijker echter was zijn kennisma-

@@,

king met de wiskunde: vermoedelijk
geheel als autodidact werkte hlj zich van-
af 1664 door de voornaamste mathema-
tische werken van zljn ttjd. In de
wiskunde vond hij een eerste uitlaat voor
zijn onvermoeibare creativiteit.
Van augustus 1665 tot maart 1666, en
opnieuw van juni 1666 tot april 1667,
verbleef Newton thuis in Woolsthorpe,
gevlucht voor een aanhoudende pestepi-
demie die heel Engeland teisterde. Het
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De werking yan een magneet volgens R. Descartes. Deze illustrqtie uit zijn Principia philoso-

phica (1644) vond via de Leuvense drukker Michaël Haye haar weg naar talloze studenten-

cursussenfysica. Het natuurwetenschappelijk onderricht aan de Leuvense universiteit werd vanaf

1 660- 1 670 nagenoeg volkomen gedomineerd door car tesiaanse denkbee lden.
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waren twee heel bijzondere jaren voor
Newton. Zelf beschouwde hij deze
periode als zljn wond erjaar, zijn "annus
mirabilis". "For in those days", schreef
hU later, "I was in the prime of my age
for invention and minded Mathematicks
and Philosophy more than at any time
since".
De opsomming van zijn verwezenlijk-
ingen is indrukwekkend: in het begin van
1665 vond hU de methode van de
reeksontwikkeling en de binomtaalregel,
in mei ontdekte hij de tangentenmethode
(die o.a. ook door onze landgenoot R.F.
de Sluse was ontdekt en waarover hU

later met Newton zou corresponderen).
In november stelde hij zijn directe fluxie-
methode op punt en het jaar daarop de
inverse methode. Hiermee legde hU de
basis van de differentiaal- en integr aalre-
kening.
In 1666 kwam hij ook tot het besluit dat
wit licht was samengesteld uit de kleuren
die hU met een prisma kon zichtbaar
maken. Dit was een totale omkering van
de eeuwenoude theorie dat wit licht een
zuivere kleur was, en dat de kleuren ont-
stonden door vermenging van wit licht
met "duisternis".
In hetzelfde jaar nog begon Newton zich
ook voor het probleem van de zwaarte'
kracht te interesseren, efl het was in de
tuin van Woolsthorpe dat het verhaal
zich situeert van de vallende appel.
Newton vroeg zich af of de kracht, die
op de appel inwerkte, dezelfde was als
deze, die de beweging van de maan rond
de aarde in stand hield. Uit Keplers
derde wet leidde hij af dat de grootte van
deze laatste kracht omgekeerd evenredig
moest zljn met het kwadr aat van de af-
stand tot het middelpunt van de aatde.
Hij berekende hoe groot dan deze kracht
op het oppervlak van de aarde zov zljn
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en vond inderdaad een goede benadering
voor de grootte van de zwaartekracht die
de appel deed vallen. Deze redenering
vormde later het fundament van zljn uni-
versele gravitatietheorie.
Newtons wond erjaar leende zich uitste-
kend tot het vormen van populaire
mythes rond zijn persoon. In werkelljk-
heid vertoonde zijn creatieve ontwikke-
ling een veel grotere mate van continu-
iteit, zoals blijkt uit zijn handschriften.
Het "wonder" was veeleer dat Newton
als jonge man geheel op eigen kracht
(zowel in Cambridge als in Woolsthorpe)
was doorgedrongen tot de voorste gele-
deren van het wetenschappelijk denken
van zijn ltJd. Zrjn studiepr.ogramma was
enorm, zljn opvattingen uiterst origineel
en met de grootste nauwkeurigheid op
hun degelijkheid onderzocht. Bovenal
getuigen deze studiejaren van zljn buiten-
gewone gave tot concentratie en zelfdisci-
pline, wanneer hU zich eenmaal in een
probleem had vastgebeten.
Newton was intussen "fellow of Trinity
College" geworden en in 1669 benoemd
tot hoogleraar op een pas zes jaar eerder
gestichte leerstoel. Zijn onderwijsop-
dracht omvatte een zelf op te stellen
programma met betrekking tot de
wiskunde, de astronomie, de geografie,
de optrca of de mechanica. Slechts weini-
gen volgden zijn lessen in Cambridge,
maar voor Newton lagen de werkelijke
uitdagingen elders.
Nadat zijn naam reeds enige bekendheid
had gekregen door de verspreiding van
enkele (wiskundige) manuscripteil, ves-
tigde hij de aandacht van de hele geleerde
wereld op zich door in 1668 de eerste
spiegeltelescoop te construeren. Op deze
manier kon hij de moeilijkheden omzei-
len die men ondervond bij de vervaardi-
ging van lenzen (zoals de chromatische



aberratie). Als een gevolg hiervan werd
Newton in januari 1672 tot lid van de
Royal Society verk ozen.
Na proeven over de dispersie van het
licht door een prisma ontwikkelde hU
zijn eigen kleurentheorie waarin hU

terecht het samengestelde karakter van
wit licht onderstreepte, maar ten on-
rechte de golftheorie van het licht
verwierp ten voordele van een deeltjes-
theorie. De vele (meestal negatieve)
reacties op deze onorthodoxe kleurenleer
en de daaropvolgende (in zijn ogen) "zin-
loze" discussies die hU verplicht was te
voeren met geleerden uit heel Europa
(o.a. met de Engelse jezuïet Linus te
Luik) waren voor hem een voortdurende
bron van ergernis en irritatie. Daarbij
kwam nog een meer persoonlijke tegen-
stelling tussen Newton en Robert Hooke
("1635 in Freshwater (Engeland), ï1703),
de Curator van de experimentele
demonstraties van de Royal Society, die,
niet altijd ten onrechte, meende in
Newtons opvattingen sommige van zijn
eigen ideeën te herkennen. In 1673 liet
Newton de secretaris van de Royal
Society, Henry Oldenburg, dan ook weten
zich niet langer met natuurwetenschappe-
lijke vraagstukken te willen inlaten.
De volgende jaren hield hU zich voorna-
melijk bezig met historische en theologi-
sche publikaties die vooral gekenmerkt
werden door een gespierd anti-katholi-
cisme en met alchemistische bespiegel-
ingen die ongepubliceerd bleven. Maar
Newton had de fysica niet vaarwel
gezegd. Toen Edmund Halley ('1656 in
Londen, ï17 42) in augustus 1684
Newton in Cambridge opzocht om zijn
mening te vragen over de mogelijkheid
om de wetten van Kepler en in het
bijzonder de ellipsvorm van de planeten-
banen te verklaren met een inverse
kwadraatwet een probleem dat in de
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Royal Society was besproken maaÍ niet
kon opgelost werden zette Newton
zich onmiddellijk aan het werk om zijn
vroegere berekeningen te herzien. Zijn
antwoord aan Halley, een klein trak-
taatje van negen bladzijden, was het
begin van een nieuwe periode van inten-
sief onderzoek naaÍ de mechanica van de
hemellichamen. Ditmaal leidden Newtons
inspanningen tot de publikatie (dank zij
Halley's voortdurende aansporingen en
financiële tussenkomst) van één der on-
betwiste meesterwerken uit de geschie-
denis van de fysica, de Philosophiae natu-
ralis principia mathematica (i11.). Daarin
ontwikkelde hU o.a. de universele gravi-
tatietheorie waarvan hU reeds eerder de
grondslag had gelegd, eo een axiom ati-
sche fundering van de mechanica de
zogenaamde "wetten" van Newton
waarmee de kepleriaanse wetten van de
planeetbeweging konden verklaard
worden.
Door velen wordt de Principia beschouwd
als niets minder dan de grondslag van de
moderne fysica. Het werk brengt, voor
de eerste keer in de geschiedenis, een
systematisch en tamelijk volledig over-
zicht van de mechanica. (Ook nu nog
begint de studie van de fysica bU de
mechanica !) Naast de beschrijving van
de universele gravitatiewet en de oplos-
sing van verschillende problemen, ligt het
hoofdbelang van de Principia evenwel in
een omschrijving van een wetenschappe-
lijke werkwijze, die tot op de dag van
vandaag nog steeds als voorbeeld wordt
nagevolgd. In tegenstelling tot wat de
titel van het werk (Wiskundige beginselen
van de natuurwetenschap) Laat vermoe-
derr,. tigt de kracht van Newtons betoog
precies in de evenwaardige behandeling
van zowel wiskundige als experimentele
argumenten en in hun wederzijdse
confrontatie.
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Titelpagina van I. Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, London,

1687.
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Jutii 5. t686.

LONDINI,
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In het derde deel van de Principia om-
schreef Newton zijn methode aan de
hand van enkele "regels":
l. We moeten niet méér natuurlijke

oorzaken onderstellen dan deze die
juist zijn en voldoende in aantal om
hun gevolgen te verklaren.

2. Analoge natuurlijke effecten moeten
we dus zoveel mogelijk aan dezelfde
oorzaken toewij zen.

3. Eigenschappen, die gemeenschappelijk
blijken gedeeld te worden door alle
lichamen die binnen het bereik van
onze waarnemingen liggen, dienen
beschouwd te worden als universele
eigenschappen van álle lichamen.

4. Proposities die door een algemene
inductie werden afgeleid uit waarne-
mingen mogen als waar aangenomen
worden, totdat er andere waarne-
mingen gebeuren die deze proposities
ofwel nauwkeuriger omschrijven of-
wel ze vatbaar maken voor uitzonde-
ringen.

Waar de eerste twee regels betrekking
hebben op de deductieve aspecten van de
wetenschap en het leggen van theoreti-
sche verbanden, slaan de laatsten op de
inductieve aspecten van de experimentele
waarnemingell.
De ontvangst van de Principia was zeer
ongelijk. De houding van veel geleerden
wordt het best samengevat in de reactie
van Christiaan Huygens die veel waarde-
ring had voor Newtons wiskundige aflei-
dingen , maar er toch de "essentie van de
fysica", namelijk het geven van mecha-
nische verklaringen, in miste. Welk me-
chanisme kan aan de basis liggen van de
universele gravit atre? Zolang deze vÍaag
niet was opgelost kon Newtons werk
slechts als een bijdrage tot de (beperkte)
wiskundige kennis van de natuur be-
schouwd worden en niet als een
onderdeel van de natuurwetenschap zelf .
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De Principia was bovendien een moeilijk
toegankelijk werk. Weinige geleerden
bezaten de nodige wiskundige kennis om
de redenering in de Principia te volgen.
Daardoor kwam de verspreiding van het
newtonianisme buiten Engeland slechts
langzaam op gang. Niet de Principia zelf ,
maar een lange rij newtoniaanse leerboe-
ken zorgden voor de nodige bekendheid
van Newtons opvattingen.
Op het continent vond het newtonia-
nisme vooral een goede ontvangst in de
Nederlandse Republiek. De Introductio
ad Philosophiam It{ewtonianam van de
Leidse hoogleraaÍ Willem Jacob's Gra-
vesande ('1688 in 's Hertogenbosch,
ï1742) was het achttiende-eeuwse stan-
daardwerk van de newtoniaanse natuur-
wetenschap. De introductie van het
newtonianisme in Frankrijk volgde op de
publikatie van de Elemens de la philoso-
phie de Newton van Voltaire en de verta-
ling van de Principia door Madame du
Chàtelet.
De populariteit van de Principia werd in
de achttiende eeuw enkel nog overtroffen
door deze van Newtons Opticks, gepubli-
ceerd in 1704 (ill.) . Opticks bevatte niet
alleen Newtons licht- en kleurentheorie.
Op het einde voegde Newton er ook een
aantal "Queries" aan toe, waarin hlj zich
waagde aan bespiegelingen over de aard
van het licht, de gravit atre, de aether en
de krachten tussen de materiedeeltjes. In
Opticks vinden we verder ook een
opmerkelijk onderzoek van de zgn ring-
en van Newton, het eerste verschijnsel
dat wees op het golfkarakter van het
licht.
Newton verliet Cambridge in 1696 om in
Londen eerst "'Warden", later "Master
of the Mint" te worden. Vanaf 1703
werd hij vo orzitter van de Royal Society,
wat hij bleef tot aan zijn dood. Uit deze
laatste periode van zljn leven is vooral de
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prioriteitsstnjd met Gottfried Wilhelm
Letbnrz ('1646 in Lerpzig, ï1716) van
historisch belang. Aanvankeltjk begon-
nen om de prioriteit over de ontwikke-
ling van de integraal- en differentiaalre-
kening, groeide de controverse uit tot een
debat over de gehele newtoniaanse
natuurwetenschap. De prioriteitsstrtjd
toont Newton in een minder sympathieke
rol, iets waarvan overigens nog meer
voorbeelden voorhanden zljn.
Toen Newton op 20 maaft 1727 overleed
stond zijn roem in Engeland op een
hoogtepunt. Toch had het newtonia-
nisme nog heel wat overredingskracht
nodig om ook op het continent in zijn
volle waarde door te dringen. Twee
bevestigingen van de newtoniaanse fysica
speelden hierin een voorname rol.
Halley had in 1705, met behulp van
Newtons mechanica, voorspeld dat de
komeet van 168 1 zov terugkeren in 1758.
Dit was een zeer gewaagde voorspelling:
tot dan toe nam men aan dat kometen
toevallige verschijnselen waren, die geen
wetmatigheid vertoonden. De terugkeer
van de komeet in 17 59 (intussen met
grotere precisie voorspeld door Clairaut)
was dan ook een zeer spectaculaire
bevestiging niet alleen van Halley's uit-
spraak, maar ook van de onderliggende
newtoniaanse mechanica.
Een andere test was niet minder specta-
culair. De Franse astronoom Jacques
Cassini (" 1677 in Parijs, ï17 56) had op
grond van zljn metingen beweerd dat de
aarde aan de evenaar was afgeplat,
terwijl Newton in de Principia had bere-
kend dat de aarde integendeel aan de
polen was afgeplat. Om uitkomst te
geven werden in 1735 en 1736 twee expe-
dities uitgerust, respectievelijk naar Peru
en naar Lapland (met o.a. Maupertuis en
Clairaut), om er de lengte van êên graad
op de meridiaancirkel te meten. Uit de
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resultaten van beide expedities werd
andermaal de newtoniaanse theorie
bevestigd.
Op het eind van de achttiende eeuw was
de invloed van Newton vrijwel in de hele
fysica doorgedrongen. Zelfs onderwerpen
die niet door Newton waren behandeld
(elektriciteit, magnetisme . . .), werden vol-
gens de newtoniaanse methode
onderzocht. Als wetenschappelijke erfge-
namen van Newton dienen zich vooral
Leonhard Euler ("1707 in Basel, ï1783),
Joseph Lagrange (" 1736 in Turijn, ï l8l3)
en Pierre Laplace {" 17 49 in Beaumont-
en-Auge (Frankrijk), ï 1827) aan. Zij
hebben Newtons werk omgevormd,
veralgemeend en uitgebreid tot wat we
nu kennen als de klassieke fysica.

De Natuurkunde te Leuven

Ook in de Lage Landen bloeiden de
natuurwetenschappen. Leuven was
tijdens de zestiende eeuw het centrum
van een befaamde cartografische school
rond Gemma Frisius ('1508 in Dokkum
(Nederland), ï 1555), met als belang-
rijkste vertegenwoordiger Gerard Mer ca-
tor ('1 512 in Rupelmonde, 11594).
Gemma Frisius, eigenhjk professor in de
geneeskunde, was één van de eerste
geleerden in de Zurdelijke Nederlanden
die op de hoogte was van de leer van
Copernicus. Ook andere Leuvense hoog-
leraren zoals Stadius, Beausardus en
Valerius getuigen van de levendige
belangstelling voor de astronomie in
onze streken. Verder genoot Adrianus
Romanus vooral als wiskundige een
grote bekendheid in heel Europa.
De rampzalige gebeurtenissen op het
eind van de zestiende eeuw veranderden
grondig het karakter van de weten-
schapsbeoefening in onze streken. De
politieke en religieutze repressie in het
Zuiden en de daaropvolgende massale
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emigratie van handelaars, ambachtslie-
den en intellectuelen naaÍ het meer tole-
rante Noordeo, ontnamen de oP de
praktijk gerichte disciplines hun natuur-
lijke voedingsbodem. De natuurweten-
schap werd bU ons in de zeventiende
eeuw voornamelijk beoefend in en rond
academische middens.
Aan de Leuvense universiteit was hoog-
leraar Libertus Fromondus (" 1587 in
Haccourt, ï 1653) een vermaard auteur
van een groot aantal zeet degelijke
natuurwetenschappelijke werken. Toch
verdedigde hU op de eerste plaats de

oude traditie tegenover de nieuwe ideeën.
Na de veroordeling van Copernicus door
het Heilig Officie in Rome (1616), kantte
hU zich fel tegen het copernicanisme,
hoewel htj zich daarover in vroegere
werken eerder goedkeurend had uitgela-
ten.
Leuven was êên van de eerste universitei-
ten in Europa om de cartesiaanse fysica
te ond erwtjzelL. Verschillende professoren
hadden persoonlijk contact met Descar-
tes. Gerard van Gutschoven verbleef
zelfs enige tljd bij Descartes en de profes-
soren Plempius en Fromondus werden
door Descartes zelf gevraagd commen-
taar te geven op zljn eerste publikaties.
Toch zouden o.a . deze laatste twee zich
blijven verzetten tegen de introductie van
het cartesianisme in Leuven. De traditio-
nele professoren verdedigden echter een

verloren zaak. Algemeen waren de Leu-
vense hoogleraren, onder wie Philippi,
Geulincx en V/illem van Gutschoven (de

broer van Gerard), snel gewonnen voor
de nieuwe fysica. Behalve van de werken
van Descartes maakte men daarbij voor-
al gebruik van het Traité de physique van
de Fransman J. Rohault, een standa atd-
werk dat tot het midden van de acht-
tiende eeuw in universiteiten over heel
Europa werd gebruikt.
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De moetzame verspreiding van de new-
toniaanse natuurwetenschap was ook in
de Zuidelijke Nederlanden te merken. De
Leuvense universiteit was op het eind van
de zeventiende eeuw helem aal niet ver-
vreemd van de toenmalige natuurweten-
schap , maar de eisen die het newtonia-
nisme aan haar beoefenaars oplegde,
lagen duideluk veel hoger dan wat het
wetenschappelijk onderwrjs er te bieden
had.
Tot het midden van de achttiende eeuw
bleef Leuven een cartesiaans bolwerk.
Dit was geen teken van verstarring. Het
cartesianisme kende een voortdurende
evolutie met vaak een sterk empirische en

zelfs experimentele inslag. Was het
wiskundige aspect vrijwel afwezig, 9ut
stond daar tegenover een zeet rulme
opvatting van de fysica, die zich met de

meest verschillende problemen inliet.
Hiermee vergeleken leek het newtonia-
nisme slechts een beperkte deeldiscipline
van de algemene natuurfilosofie.
Een verwerping van het cartesianisme
kon er pas komen indien men begreeP
dat de cartesiaanse verklaringen fout of
tenminste onvoldoende gefundeerd wa-
ren. Newton had dit wel aangetoond,
maar alleen door gebruik te maken van
een wiskunde die door de gemiddelde
fysicus niet werd beheerst. Een toe-
komstige newtoniaan moest dus twee
concessies doen : aanvaarden dat de

fysica zich vanuit haar mechanische fun-
dering alleen over een beperkt aantal
verschijnselen kon uitspreken en bereid
zljn een zwaat studieprogramma af te

werken om zich in de nodige wiskundige
en experimentele vaardigheden te vervol-
maken.
Dit besef drong langzaam door bij de

Leuvense hoogleraren. De eerste ver-
wijzingen naar Newton vinden we slechts
in 1739. Professor Antonius Engelbert



(" 1696 in Villeroux, ï I 7 64) legde aan zijn
studenten de experimentele bijdragen van
Newton uit in het onderzoek over de
kleurentheorie, maar verwierp de specu-
latieve verklaring die Newton hieraan
gegeven had. Dit werd de gewone gang
van zakenin het onderwijs. Newton werd
gelauwerd omwille van zijn experimen-
tele en wiskundige studies, maar zoiets
als een universele, op afstand werkende
gravitatiekracht bleef onaanvaardbaar
zolang hiervoor geen mechanische ver-
klaring was gevonden.
De wiskundige drempel tot Newtons
werk zov in Leuven tijdens de achttiende
eeuw niet worden overschredell. De expe-
rimentele fysica daarentegen kreeg wel
een volwaardige plaats in het onderwrjs.
Dit was slechts onrechtstreeks een gevolg
van de opkomst van het newtonianisme.
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Experimenten maakten ook reeds deel
uit van de cartesiaanse fysica en zelfs los
daarvan hadden experimentele demon-
straties tijdens de achttiende eeuw steeds
een leergierig publiek gevonden onder
studenten en burgers. De bekwaamste
demonstrator in Franknjk, Jean-Antoine
Nollet ('1700 in Pimprez, ï1770), slaagde
er in de hele fysica (opgevat binnen háar
moderne grenzen) in zijn Legons de phy-
sique experimentale uitsluitend met
behulp van experimenten te onderwijzen
(ill. ) .

Het voorbeeld van Nollet wekte navol-
ging. In 17 55 werd te Leuven op initiatief
van Patrice-Frangois de Neny (" 1716 in
Brussel, 11784), koninklijk commissaris
voor de universiteit en voorzitter van de
Geheime Raad, een "school voor Expe-
rimentele Fysica" opgericht in de schoot

De populaire handboeken van de Franse demonstrator J.A. Nollet inspireerden niet alleen het

lesprogramma van de in 1755 opgerichte Leuvense ,,School voor Experimentele Fysica": ooï
buiten het academische milieu veroorzaakten ze een modieuze experimenteerrage. Voora
spectaculaire elektrische verschijnselen weren bij de lSde-eeuwse ,,salonfysici" uitermate in trek
zoals blijkt uit deze gravure in A. Saverien, Dictionnaire universel de mathématique et dr
physique, Parijs, 1753.
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van de Artesfaculteit. De reeds aanwe-
zige instrumenten uit de verschillende
pedagogieën werden verzameld en aange-
vuld met een schenking van Karel van
Lotharingen, de Oostenrljkse landvoogd
in de Nederlanden. De werken van
Nollet lagen aan de basis van het lespro-
gramm a dat in de School werd gevolgd.
Met newtonianisme hadden deze fysische
demonstraties weinig te maken. Maar op
hun manier konden de exPerimenten
dezelfde doorbraak forceren als Newtons
theorieën: a) de fysica werd beperkt tot
die verschijnselen, die experimenteel en

bij voorkeur kwantitatief konden worden
onderzocht, en b) van deze verschijnselen
werden alleen de uiterlijke wetmatighe-
den vastgesteld, zonder verder te zoeken
naaf een wezenlijke verklaring in een

natuurfilosofisch kader. Nadat de experi-
mentele fysica zo bU professoren en stu-
denten het besef had doen ontstaan van
de mogelijkheden van de moderne
natuurwetenschap, vond naat het eind
van de achttiende eeuw ook de nodige
mathematische vorming ingang in het
curriculum.
De School voor Experimentele Fysica
was aanvankelijk niet echt een succes.

Het onderhoud van de instrumenten
stelde heel wat problemen en de kennis
van de professoren in dit voor hen
nieuwe vakgebied was te beperkt om het
onderwrjs naar behoren te vetzorgen.
Deze situatie veranderde slechts na de

benoeming in 177 | van Jan Frans Thijs-
baert ("1736 in Waasmunster, ï1825) tot
directeur van de School.
Thusbaert was een autodidact in de

fysica, maar hlj ontwikkelde zich algauw
na zljn benoeming tot een volwaardig
expert in het beheer van het fysisch kabi-
net. Door zijn activiteiten in de School,
maar ook door de publikatie van zrjn
leerboeken (o.a. eell boek over optica)
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had Thusbaert een belangrijke invloed op
het fysisch onderwrjs te Leuven. Hierin
werd hU bijgestaan door zljn vriend en
assistent professor Jan-Pieter Minckelers
("1748 in Maastricht, ï1824), ontdekker
van het lichtgas, die zowat alle
natuurweten schaPPelij ke traktaten
herwerkte en aanpaste aan het niveau van
de toenmalige wetenschappelijke kennis.
De Leuvense universiteit bleef tot op het
eind van de achttiende eeuw (toen ze

door de Franse autoriteiten werd afge-
schaft) de meeste kenmerken behouden
van haat laat-middeleeuwse oorsprong,
maar tenminste wat betreft de inhoud
van haar natuurwetenschappelijk on-
derwijs, stond zii op dezelfde hoogte als

vele van haar jongere collega's. Het
niveau van de fysica \ ias nog vrij ele-

mentair, maar voor een hedendaagse
beoefenaar van die wetenschap toch aL

goed herkenbaar. De studenten werden
onderricht in de wiskunde (met zelfs een

vooÍzichtig begin van de infinitesimaalre-
kening) en in de experimentele fysica
(hoewel tijdens de laatste decennia de

interesse voor de scheikunde deze voor
de fysica overtroÍ). Buitenlandse ge-

leerden, onder wie Camper, Volta, Van
Marum, Pigott en Magellan, bezochten
Leuven en vonden er een modern weten-
schappelijk centrum met een goede
bibliotheek en instrumenten van de

hoogste kwaliteit (vaak bij Londense in-
strumentenmakers gekocht).
De ontwikkeling van de fysica te Leuven
Iaat zien dat de enorme bijdragen van
Newton tot de fundering van de fysica
niet zonder meer in de bestaande weten-
schappelljke kennis konden worden geÏn-
tegreerd. De bezwaren tegen Newtons
wereldbeschouwing van wetenschap-
pelijke, wljsgerige of zelfs religieuze zljde,
konden slechts moeizaam overwonnen
worden, en daarin speelden vaak retori-



sche argumenten een grotere rol dan
nuchtere overtuigingskracht. Toen
uiteindelijk rond 1800 het newtoniaanse
wereldbeeld toch algemeen werd aan-
vaard, trokken weer nieuwe ver-
schijnselen de aandacht, die de klassieke
fysica van Newton opnieuw aarl het wan-
kelen brachten.

De tentoonstelling oovan appel tot atoom"

Het belang van Newton werd ook begre-
pen door het Davidsfonds, dat de cultu-
rele dimensie van de wetenschap wenst te
benadrukken. Wanneer deze vereniging
bereid werd gevonden om op te treden
als medeorganisator van een tentoonstel-
ling, leverde haar ervaring en prestige een
garantie voor een brede publiciteit en een
ruime sponsoring.
Gedurende anderhalf jaar werd in het
Departement Natuurkunde koortsachtig
gewerkt aan de uitbouw van dit initiatief.
In de domeinen van mechanica en optica
(de wetenschapsgebieden van respectieve-
lijk de Principia en de Opticks), maar
ook in de moderne fysica, werden allerlei
ideeën voor demonstraties vetzameld en
uitgewerkt. Er werden contacten gelegd
met de Leuvense historici voor de uit-
bouw van een geschiedkundig luik bij de
tentoonstelling. Er werden filmpjes uitge-
kozen en computerprogramma's geschre-
ven. In de plaats van een catalogus
kwam er een heuse monografie tot stand,
met de pretentie om een vulgarisatiewerk
van blijvende waarde te vormen.
Na een eerste publiciteitsronde bU de
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scholen werd het vlug duidehjk dat "Van
appel tot atoom; Natuurkunde na
Newton" een schot in de roos zou
worden. De klassen schreven massaal in
voor de begeleide bezoeken, die spoedig
volgeboekt waren. Meer dan 40.000
bezoekers hebben tussen 7 november en
6 december jl. een wandeling gemaakt
doorheen de wetenschappelijke opstel-
lingen. Iedereen was enthousiast over de
vele verrassende demonstraties die men
bU een rondgang door deze tentoonstel-
ling tegenkwam. De volwassenen bezoch-
ten nadien veelal nog het historisch deel,
met zljn waardevolle instrumenten en
boeken. De jongeren waren meestal zeer
geboeid door de computerhoek, waar zlj
op een tiental schermen programma's
konden laten lopen over fysische
onderwerpen, of deelnemen aan een
grote qlJtz over de natuurkunde. Er mag
verhoopt worden dat allen naaÍ huis zljn
teruggekeerd met heel wat meer kennis
van wat natuurkunde juist is, en welke
invloed zlj gehad heeft op de ontwikke-
ling van onze maatschapprj en haar tech-
nologie.
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