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A
l eeuwenlang gaan wetenschap
per s op zoek naar het ongeken 
de , het onzichtbare, de wetten

van de natuur, de aard van de wereld die
zich verschuilt achter de dagdagelijkse
observatie. Hierbij maken zij in toene 
mende mate gebr uik van een indruk
wekkend en vooral duur instrumenten
park. Via kernmagne tische resonantie,
experimentele gravitatiegolfdetectoren ,
een steeds grot ere vloot satellieten bu i
ten de dampkring, steeds krach tiger
deeltjesversnellers inge graven in steeds
bredere cirkelbanen en steeds me er
verfijnde, snellere en nauwkeuriger re
gistratietoestellen willen zij een lich t
werp en op de wereld achter de wereld.

Het instrument dat bij uit stek ge
schikt is om ontdekkingen te doen
blijft echter de grijze massa onder het
schedeldak van de wetenschapper. Lou
ter door formele logische regels op een
aantal voo rafbepaalde pr emissen of
axioma's toe te passen , is een wiskundi
ge geest in staat binnen te treden in een
verborgen realit eit , een wereld van de

, ideale vorme n , die echter een even
'werkelijke' wereld blijkt te zijn als de
wereld die we observeren . Het enige in
strume nt dat de wiskundige met nuttig
gevoig kan hanteren in zijn zoektocht is
de brute rekenkracht van zijn computer.

Dit is de belangrijkste ontwikkeling
van de laatste eeuwen; het stilaan groei
ende besef dat pure wiskunde meer te
maken heeft met ontdekken dan met
uitvinden. De wi skunde ontwikkelt zich
van een louter abstracte en vrijblijvende
int ellectuele spielerei en een handig
hulpmiddel bij het op stellen van fysi
sche theorieen tot een authenti ek en
waardevol me etinstrument om de aard
van de wereld te registreren .

Wiskunde is misschien wel de minst
verw achte plek om naar sporen van he t
wezen van de wereld te zoeken.Wiskun 
de is immers toch slechts die denkoefe
ning om vanuit vaste spelregels en via
bewezen stellingen een logi sch geeste
lijk bouwwerk te construeren. Wiskun
de is een kwestie van bouwen en uitvin 
den , en per definitie wereldvreemd.

Eindeloos inzoomen
En toch is er iets vreemds aan de hand
met dit spel. In de jaren negentig, en in
feite nog steeds , was er een opbloeiende
int eresse voor fractalen. Iemand als Be
noit Mand elbrot verwierf er door een
kleurrijke wiskundige publicatie de sta
tus van cultfi guur mee.

Fractalen zijn niets me er dan grafie
ken , visuele voors tellingen van formu
les, die een aantal bijzondere kenmerken
bezitten. Ze zijn zelfgelijkvor mig, wat
wil zeggen dat een onderdeel van de
grafiek exact gelijk is aan het geheel; je
kunt dus letterlijk eindeloos inzoomen
op de grafiek en toch steeds hetzelfde
beeld krijgen . Bevat de grafiek een
merkwaardi g kno bbeltje , dan kun [e dat
uitvergrot en en stel je vast dat op de
rand van dat knobbeltje miniknobbeltjes
zitten die er exact hetzelfde uitzien, en
op die miniknobb eltjes zitten op hun
beur t opnieuw knobb eltjes, en opnieuw
en opnieuw tot je ervan duiz elt.

De lengt e van een fractaal lijnstuk of
de omtrek van een fractale figuur is dus
in essenti e oneindig. In feite praten we
niet over een echt eendlmensionaal lijn
stuk, maar over een lijn die doordat hij
tot in het oneindige doorkronkelt stille
tjes aan begint een tweedimensiona al
oppervlakte te vullen , maar toch ook niet
helema al. Een fractale lijn heeft een di-



mensie van 1,3 of 1,7 of ergens iets tus
sen dimensie 1 en 2 in. Vandaar haar
naam: fractaal, van het Latijnse 'fmctus' war
wil zeggen gebroken. Een fractaal is een
figuur me t een gebroken dimensie.

Tot zover niets aan de hand, we zijn
betrokken bij een wiskundig bouwwerk
dat wei wat exo tisch is maar daarom
niets mysterieus in zich heeft. Rationeel
gezien klopt dit inderdaad, maar als we
dieper op een voorbeeld ingaan, komen
er int uitief andere sentiment en boven
drijven . Mandelbrot construeert zijn
bekendste fractaal, het krent enbrood
mannetje, op de volgende wijze: hij
past wat gewon e cartesische meetkunde
toe, wat elem ent air rekenwerk op com
plexe getallen, wat theori e over wiskun
dige reeksen , een heel eenvoudige for
mule z =z2 + c die steeds herhaald
wordt, en tot slot de rekenkracht van
een modale Pc. Dus niets anders dan
zogenaamd done mi dde lbare-school
wiskunde, op een origine le manier ge
combineerd .

Krentenbroodmannetje
Het resultaat is echter onverwa cht en
verbluffend. Op het scherm verschijnt
een van de me est fotogenieke fractalen
uit het assartiment. Ook al is de onder
liggende wiskunde simpel, het resultaat
is van een complexiteit en raffinement
die bijna niet meer aards is. Zoom bij
voorbeeld in op de plo oi tussen de gro 
te en de kleine figuur, en je komt in de
zeepaardjesvallei, zoo m verder en je
krijg t de wereld van de vijftallige wrat
ten, zoom nog verder en je krijgt steeds
nieuwe vergezichten , tot je plotseling
op een minuscuul detail stoo t dat er
exact het zelfde uitziet als het kren ten
broodmann etje waarvan je uitging. Het
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hele verhaal begint opnieuw, zoals van
een fractaal te verwac hten is.

De moraal van het verhaal is dat we
die hele mandelbrotfiguur ni et 'be
dacht' hebben . Het is geen uit vinding
van een creatief brein die eerst het con
cept bedacht, dan de details uitwerkte
en er dan het (onvermijdelijk ingewik
kelde) wi skundige model voor constru
eerde. Integendeel, we hebb en hier nie t
met een uitvinding te maken maar me t
een regelrechte ontdekking.

Ik heb met opzet het voorbeeld van
het krentenbroodmannetje gekoz en
omdat het zo kleurrijk is. Het is door
zijn immens verschil tussen de eenvou
dige formule en de verbluffende uit
kom st in staat te laten aanvoelen dat
wi skunde verschuift naar een yak dat
ruim te biedt aan het ob serveren en ver
kennen van een . ongekende, nog niet
eerder betrede wereld. Er is een realiteit
achter de denkoefeningen , en die reali
teit , die wereld acht er de wereld , leeft
niet aileen in de hoofden van wi skundi
gen maar kan via computers niet ge
maakt maar geexploreerd warden . Pla
to zou zich gelukkig gevoeld hebben
met het besef dat zijn wereld van ideale
vormen niet alleen gedachtenexperi
ment en metafoor is. Het is een echt be
staand ding dat buiten de we tten van de
fysica of de realiteit van de tastbare we
reld valt, maar daarom niet minder
reeel is en met een minimum aan in
strumentarium empirisch kan worden
benad erd .

Wiskunde en fysica zijn sinds de op
kom st van het Newt oniaans denken
steeds hand in hand gegaan . De natuur
wordt geobserveerd en aan testen on
derworpen . Aan de han d van die testen
en de creativiteit van de fysicus worden

Wiskunde als meetinstrument

De wiskunde verwerft als basis van aile
exacte wetenschap de status van meet
instrument; de theoretische wiskundige
wordt uiteindelijk als volwaardig experi
menteel wetenschapper erkend. Deze las
cinerende ontw ikkeling is volgens prijswi
naar Mike Van Acoleyen onomkeerbaar.
Van Acoleyen wint in de leeftijdscategorie
'ouder dan 25 jaar'.

natuurkundige theorie en en verklarin
gen opgesteld. De wiskunde wardt ge
han teerd als taal en als instru ment om
die theorieen kwantitatief en bereken
baar uit te drukken of met andere woo r
den via de best passende formules te
modelleren . Daarna wo rdt de natuur op
nieuw aan observane en testen onder
worpen om de opgestelde theorie te be
vestigen of te falsifleren. Althans dit was
de gebruikelijke manier van doen .

De symbiose tussen natuurkunde en
wiskunde viel hierbij op. Gauss, Loba
tjevski en Riemann waren bijvoorbeeld
1ge-eeuw se wiskundigen die altern atie
yen bedach ten voor de euclidische meet
kunde. Ze baseerden zich niet op expert
ment en, maar op gedachtenspelletjes,
zoals wat zou er van komen als de som
van de dri e hoeken van een dri ehoek
niet steeds 1800 zou zijn. De Riemann 
ruimte, aangevu ld met een vierde di
mensie, werd echt er wel in de praktijk
gem eten , met nam e in de experimenten
die de speciale en algem ene relativiteits
theori e van Einstein bevestigden.

Hoe is he t in godsnaam mo gelijk dat
de wiskundige structuren zo mooi pas
sen om de werkelijke were ld te omvat
ten ! Wiskunde is immers niet onts taan
uit observatie van de wereld , maar uit
een abstract spel van axiorna's en con
structielogica . Roger Penr ose, ho ogle
raar wi skun de in Oxford en collega van
Stephen Hawking , put er zelfs esthetisch
genoegen uit ho e een eenvoudige en
helder-ogend e formule een complexe
realiteit kan weergeven. Het mooiste
voorbeeld is uit eraard e =mc2.

Waar traditioneel de wiskunde steeds
op de tweede plaats kwam, na de waar 
neming en als instrument bij de natu ur 
kun dige theori e, treedt in de moderne
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fysica vaak een rolomdraaiing op. De
w iskundige ontw ikkeling gebeur t au 
tonoom, en enkel op basis van haar ei

gen wetmatigheid . Aannames worden
gemaakt m et als enig do el bepaa lde ver 
geli jkingen te doen kloppen; pas ach
teraf blijkt - of m oet blijken - dat deze
aannam es overeenkomen m et een fysi
sche realiteit. De ontdekkingen in de fy
sica gebeuren zonder deeltjesversnellers
en dure ins trumen ten , maa r in het
brein van de wiskun dige. De instru 
ment en en ook de natuurkundige theo
rie dienen maar ter cont role van de eer
der gedane w iskundige ontdekkingen.

Gelovers en niet-gelovers

Ron d deze stelling bestaat een flinke
controverse , m et gelovers zoals Penro se
en ni et-gelovers zoals de Nederlandse
Nobe lprijsw innaar ' t Hooft. Penrose
ziet een ech te platonische vor rnen
wereld . Voor Gerard ' t Hooft blijven de
wiskun dige trucjes slech ts wiskundige
trucjes die het m odel bijsturen of die
bepaalde ui tkomsten berekenbaar rna 
ken . Voor hem is het niet bewezen dat,
omdat het model bepaalde truc jes ver
eist om een geme ten resultaat na te be
rekenen , de nat uur ook dezelfde truc jes
gebruikt om tot datzelfde meetbare re
sultaat te komen. De mechanism en blij
yen een zwa rte doos, zolang ze nie t in
actie geobserveerd zijn, ook al kan m en
de uitkomst nar ekenen via een specifiek
uitgevonden wiskundige procedure. In
die procedures wordt gebruik gemaakt
van exotische voorwe rpen zoals din gen
zonder gewicht of energie , of m et een
one indig gewich t en geen locatie, din
gen die nog m oeten aan getoond wor
den in de realiteit.

Het zou ongepast zijn om zom aar
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sch eidsrec hter te winnen spelen tussen
twee gigant en als Penrose en ' t Hooft,
m aar stel eens dat Penrose geli jk hee fi.
Dat wi skunde m eer is dan een taal of
een bedenksel, ma ar een vor rn van
waarn emen van de wereld is. Dit schept
uiteraard fanta stische m ogelijkheden .

Vooral in het onderzoek naar het ex
treem kleine of snelle biedt de wiskun
de een ui tweg om zelfs zonder instru
mentarium de natuur waar te nem en op
plaatsen waar hij normaal gezien we
gens te klein , te snel of te extreem ni et
waarneem baar is. De m eetkunde wordt
een domein om de samenhang tu ssen
tijd en ruimte af te tasten; de w aar
schijnlijkheidsleer en de kansverdeling
een in stru me nt dat, buiten Heisenberg
en de pro blematiek van het m eten de
werkelijke tc estand van kwa ntum dee l
tjes om , het gedrag van die deeltjes op
kan volgen. De ni et- lin eair e w iskunde
bied t ruimte om onze kerheid en keuze
vrijheid te bestu deren , of alvast een ba 
sis te bieden voar zelfo rganiserende
systeme n . De tru ukjes van Mandelbrot
cree ren een ruimtetuig om onverkende
land schappen in een ni euw ont dekte
were ld te carteren.

De w iskunde verwerft als basis van al
le exacte weten schap de status van
meetins trume nt; de wi skundig e wereld
verwerft de status van 'ech t-bestaand '
en de theoretisch e w iskundige wo rdt
uit eindelijk als volwaardig experimen
teel wetenschapper erkend . Deze on t
wikkeling lijkt mij fascine rend en on
om keerbaar. Het enige dat ontbreekt is
de kers op de taar t: de opname van de
zuivere wiskunde als Nobelprijs-weten
schap.

MikeVan Acoleyen
Ingelmunster (B)

Ai
n het beg in van de 1ge eeuw

bruist het in de expe rim enteerka
ers en in de hoo fden van de fy

sici :Thomas Young vergaapt zich aan de
patronen gevorm d door interfererende
lich tgolven ; William Rowan Hamil ton
sleu telt aan de m echanica, de thermody
nam ica wo rdt op poten gezet en in de
tweede helft van die eeuw beg innen de
kin etische gastheorie en de statistische
fysica aan hun opmars. In 1865 komt
Jam es Clerk Maxwell na ar buiten m et
zijn theorie over elektrische en m agne
tische golven - compact neer te schn j
yen in vier eenvoudige vergelijkin gen 
en twee decennia later bevestig t Hein
rich Hert z cruciale eleme nten uit de
theorie experime nteel.

Toch vorme n deze mij lpalen n iet de
meest impressionan te ontwikkeling uit
de voo rbije rweehonderd [aar, wan t naar
mij n smaak spee lde die zich pas in de
laatste eeuw af

Zorgenkind bij uitstek

In het voorportaal van de 20e eeuw - in
het jaar 1900 - werd de kwantumme
ch anica gebaren. Het werd het zorg en
kin d bi j uit stek van een hele generatie
natuurkundigen , waaronder in de eerst e
plaats Max Plan ck. Deze aanvankelijk
conse rvatieve fysicus stuitte in de klas
sieke thermodynami ca op de 'uv-catas
trofe ' en stelde zijn stralings we t op om
dit probleem te verhel pen . Zijn begrip
'kwan turri' werd de aanzet voo r een
ni euwe fysica . Anderen die ro nd de
wieg van die kwantumfysica stonden ,
waren Niels Bohr, die he t corresponden
tieprincipe lanceerde en een n ieuw
atoommodel ops telde , Louis de Bro glie,
die op het golfkarakter van deeltjes
wees, en Werner Heisenberg en Erwin



Einstein is deed,
leve de fysica

Einsteins geniale principes

Aileen een echt interessante theorie levert
ook nog boeiende resultaten wanneer de
tijd rijp is om de premissen ervan te verla
ten. Aldus prijswinnaar Sylvia Wenmac
kers over de geniale principes die ten
grondslag liggen aan Albert Einsteins re
lativiteitstheorie. Wenmackers wint in de
leeftijdscategorie 'jonger dan 25 jaar'.

Schr 6dinger, die respe ctievelijk een ma
trix- en een golfmechanica opstelden .
Vervolgens breide Paul Dirac in stilte aan
een nieuw kleedj e voor de kw antumme
chanica: de kwantumalgebra. Hij toonde
ook aan dat de formuleringen van Hei
senb erg en Dirac equivalen t zijn . Dan
heb ik Max Born - zeker niet de minste
- nog overges lagen en de ro l van Albert
Ein stein en van heel wa t anderen ni et
vermeld .

Na de tweede we reldo orlog lukte het
om de Maxwell-vergelijkingen en de
kwantummechanica te veren igen in een
overkoepelende theorie, de kwa ntum
elektrodynamica.

Toch blijkt de kwantummechanica, na
zoveel goede zor gen , een lastig e puber 
nog lang ni et volwassen. Men is er nog
steeds niet uit wat zij nu eigenlijk bete
kent en hoewel dit ongetwijfeld iets erg
diepzinnig s is, bli jven er meerdere in 
terpretat ies - met w isselende populari
teit - circuleren. Het zijn als het ware
jon gens op scooters die rondtoeren en
er alles aan doen om toch maar in de
gunst van Vro uwe Kw an tum te komen.
Heel spannend allem aal, maar verre van
bevredigend voor iem and die wil wetcn

hoe de wereld fundamen teel in elkaar
zit.

Eenduidiger en coherenter

Heel anders is het gesteld met de relati
viteitsthe orie . Ontsproten aan het brein
van Albert Einstein, die er ong eveer drie
[aar in zijn eent je op broedde, is de
theorie een duidig er en veel cohe ren ter
dan de kwant ummechani ca, waar zoveel
m ensen aan hebben geprutst (waaron
der Einstein zelf natuurlij k) .

In de Annalen der Physik verschenen
m eermaals artikelen van Einstein : in
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1905 wa s er een bij dat over de speciale
relativite itstheorie handelde en in 19 16
een over algem ene relativiteit.

Einstein s ideeen overv leu gelen alle
andere wetensc happeli jke th eorieen ,
omdat deze laatste alleen iets zeg gen
over wat zich in de ruimte-tijd zoal af
spee lt .Alleen de the orie van Einstein be
schr ijft het rui mte-tij d- continuiim zelf
en de in teractie van massa en energie
m et die ruimte-tijd .

Mathematische trukendoos

Daarom kan geen enkele ni et-natuur
kundige the orie - hoe overweldigend of
ronduit mooi dan ook - mij even be
lan grijk lijken . De kwa ntumm echanica
evenm in . Ook niet de chaos-theorie, al
gaat mijn hart - op ni et-lin eaire wi jze 
sneller slaan bij her zien van fractalen , of
bij de gedach te aan vreemde attra ctoren .
Al de toepassin gen , al de anecdotes: ge
druppel van kranen, her getal van Fei
genbaum, de intrinsieke onvoorspel
baarheid van het weer en de beur s ...

Maar da t de chaos-theor ie er zou ko
m en , was wel voorspelba ar : de wiskun
de is nu ver genoeg gevarderd om de
stu die van lin eaire vergelijkingen te la
ten rusten en iets zinnigs te vertellen
over ni et-lineaire verschijnselen en dy
namisch e systemen . De verscheidenheid
aan pro blem en die m et deze ni euwe
m athemati sche truken doos bewer kt
kunnen worden is duizelin gwekkend,
m aar het haalt het niet bij m ijn favoriet ,
de relativiteit stheorie.

Einstein he eft ons zijn inzich ten be
grijpe lijk meegedeeld: aan de hand van
gedach te-experim enten en in termen
van heuristieken . Tegen-intuitief en re
volut ionair is de the or ie zeker, maar te
vens blijft ze gespaard van het paradoxa-

le en de onr ijpheid van de kwa nrum
m echanica .

Dat Eins teins ideeen eens achterhaa ld
gena em d zullen worden, is nauwe lijks
te betwijfelen . Dat er geniale pr incip es
in schuilen waar we nog lan g de vruch
ten van zullen plukken evenm in; alleen
een ech t in teressan te the orie levert oo k
nog boeiende resultaten w anneer de
tijd rijp is om de premissen ervan te
verlaten . Einstein schoof de vooroorde
len , ingebakken in de Grot e Klassieke
Fysica van on dermeer Isaac Newt on ,
aan de kant en kwam m et zijn Algeme
ne Relativiteit voor de dag.

Nieuwe revolutie

Nu probeert m en op ni euw een revolu
tie te ontk etenen door te vero nderstel
len dat de fysisch e in teractiesnelheid
(en daarmee dus oak de lich tsnelheid )
is veranderd gedur ende de evolutie van
de kosmos en dat het dus geen absolu
te natuur constant e is. Men vist zelfs Ein
steins 'grootste flater ' op uit de prullen
bak: wat gebeurt er als we de kosmolo
gisch constan te toch invo eren in de
veldvergelijkingen van Einstein ?

Of deze po ging tot de belangrijkste
on tw ikkelingen van de v61gende twee
honderd jaar zal behoren, valt niet te
overzien . Het is alleen zeker dat de na 
tuurkunde na Newton nog lang niet
voltooid w as (zoals men in die tijd
nochtans verm oedde) en ook nu is er
nog heel wat te ontdekken .

Kor tom : Einstein is da od , leve de fysica!

SylviaWenmackers
Dilsen-Stokkem (OB)
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