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Significante artefacten

Dodecaëder uit Hartwerd en Newton’sPrincipia
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Euclides en Ptolemaeus

Euclides van Alexandrië Claudius Ptolemaeus
∼ 300 vChr 90–168
Elementen Almagest

Alexandrië en haar bibliotheek, centrum van de antieke beschaving



Cultuur, discipline
Middeleeuwse opleiding
universiteiten, kloosterscholen

 geestelijke of ambtelijke functie
(schatmeester, secretaris)

• trivium: grammatica, retorica, dialectiek
(denk aan ‘triviaal’)

• quadrivium: arithmetica, geometria, musica en
astronomia

Gedeeltelijk wiskundig, vanuit de klassieke oudheid
Invloed op westerse curricula tot in 20e eeuw
B.L. van der Waerden,Erwachende Wissenschaft, Birkhäuser 1980



Zeven vrije kunsten

Zeven vrije kunsten gedurende de middeleeuwen

kunst, kennis, kunde:
mathesis = leren

wiskunde = kunde van het zeker weten (Stevin)



Pythagoras (ca 500 BC)

Harmonieleer en Stelling I:47

Verhoudingen 1:2∼ octaaf; 2:3∼ kwint; 3:4∼ kwart

 harmonie der sferen. . .



Geometria

Plato’s Academie in de ogen van Raphael

Plato (Θεαιτητoζ ca 400 BC), Eudoxus, Euclides

postulaten, stellingen, bewijzen, constructies



Klassieke Wiskunde

Platonische lichamen, boek XIII
vuur, aarde, lucht,quintessence, water

• boekhouding ondergelopen Nijldelta
• cirkelbewegingen aan het firmament

• verhoudingen versus
√
2: ‘meetbaarheid’



Astronomia ‘spirograaf’ . . .
versus Platonische cirkels:
‘redden van de verschijnselen’
astrologie

•

zee- en woestijnreizen
zon, maan, planeten (eclipsenen conjuncties)

precessie lentepunt
(via Babylonische data∼ 1000 jaar oud)



Arithmetica &c

Romeinse abacus (kopie)

• boekhouding op markten, belastingen
• logistiek veldtochten
• ingenieurswerk: vestingbouw, etc.

Heb je wel eens met Romeinse getallen gerekend?
10-tallige positie notatie met komma (Stevin 1585)



Archimedes Syracuse∼ 250 BC
Statica: balans, hefboom
Optica: lenzen en spiegels

Soortelijke massa

“Geef mij een vast punt en ik zal de aarde bewegen”

Dualisme: ‘begrijpen’ versus ‘manipuleren’
theorie versus toepassingen



Pre-wiskundig
• Galenus (130-ca 210), Leonardo (1452-1519)

(geneeskunde/biologie, techniek, mechanica)

• Aristoteles (384-322 BC) , Aquino (1225-1274)
(kinematica, logica, scholastiek. . .)

Tycho Brahe (1546-1601), Iohannes Kepler (1571-1630), Galileo Galileï (1564-1642)

J.H. van den Berg,Het Menselijk Lichaam, een Metabletisch OnderzoekI en II, Callenbach 1964

en 1976

A. Koestler,The Sleepwalkers,Brendon & Son 1959



Wetenschappelijke revolutie

• Harvey (1578-1675), Newton (1642-1727)
• Alchemieblijft nog tot Lavoisier (1743-1794) en

Dalton (1766-1844) e.a.

E.J. Dijksterhuis,De Mechanisering van het Wereldbeeld,Meulenhoff 1950

C.M. Linton,From Eudoxus to Einstein. A History of Mathematical Astronomy, Cambridge

University Press 2004



Paradigma veranderingen I

• a priori’s van Plato, Aristoteles
en Aquino (ca AD 1250) verdwijnen langzaam

• Ockham’s scheermes (ketterij van ca AD 1300)
• ellipsen voor cirkels: een ‘karrenvracht mest’
• rol waarnemingen verandert (Leonardo’s sluis?)

T.S. Kuhn,The Structure of Scientific Revolutions,The University of Chicago 1962



Wiskunde

Isaac Newton (1642-1727), James Clerk Maxwell (1831-1879), Albert Einstein (1879-1955)

• Natuurkunde
mechanica, optica, golven, electromagnetisme, relativiteit, quantumfysica,. . .

• Scheikunde
atomen, moleculen, periodiek systeem, links- en rechtsdraaiend wijnsteenzuur,. . .

• Quantum Universe. . .



Paradigma veranderingen II

Wat is ‘begrijpen’ of ‘verklaren’?

• Action in distans blijft raadsel voor Newton
Wordt duidelijker door veldentheorie Maxwell

• Quantum fysica∼ wiskundig formalisme
dat niet echt ‘begrepen’ wordt
Blijven we ‘de verschijnselen redden’?

• Wiskunde geavanceerder

De kloof wordt wijder. . .
C.P. Snow,The Two Cultures and the Scientific Revolution, Cambridge University Press 1959



Periodiek systeem

Dmitri Mendeleev (1834-1907) en zijn Periodiek Systeem (oud en nieuw)

atoommodel met electronen-schillen
en quantum-getallen



Status quo
Wiskundig:

• Electronica: licht, radio-TV, mobieltjes,
computers, tablet, pacemaker. . .

• (Hemel-) mechanica: GPS en ruimteonderzoek
• Logistiek data-, vlieg- en ander verkeer
• Toepassing in globalisering, oorlogsvoering. . .

Pre-wiskundig

• Veel economie en biologie
• Zoekt en gij zult vinden
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