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PARADOXEN 8 
Dr. Luc Gheysens  
 
Wetenschap: werkelijkheid of mythe? 
 
Sedert het ontstaan van het wetenschappelijk denken zijn er heel wat paradoxale 
verschijnselen verklaard. Toch blijven er nog heel wat vragen onopgelost. Wat is het 
verschijnsel ‘tijd’? Is de vraag of het heelal eindig of oneindig is, geen verkeerde vraag? Hoe 
is het leven op aarde ontstaan? Wat is het bewustzijn? Nemen we via onze zintuigen de 
werkelijkheid waar zoals ze is, of is alles slechts een illusie?  
 

In de voorbije eeuwen lagen er heel wat merkwaardige experimenten en geniale inzichten aan 
de basis van de vooruitgang van de wetenschappen. Enkele verbazende voorbeelden:   
 

• Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) verklaart waarom de aarde rond is, hoewel iedereen 
‘ziet’ dat ze plat is. Zo observeert hij dat bij maansverduisteringen de schaduw die de 
aarde op de maan werpt altijd rond is. Als tweede argument voert hij aan dat in het 
zuidelijk halfrond sterren zichtbaar zijn die in het noordelijk halfrond nooit boven de 
horizon uitkomen. Later voegen auteurs hier nog een derde argument aan toe, nl. dat 
een matroos die op zee in de top van de mast zit eerder land in zicht krijgt dan de 
matrozen op het dek. 

 
• Archimedes (287 – 212 v.Chr.) krijgt van koning Hieron van Syracuse de opdracht om 

na te gaan of zijn gouden kroon wel degelijk helemaal uit goud was gemaakt. 
Archimedes komt toevallig in zijn bad op het idee dat bij volledige onderdompeling in 
water een kroon die uit goud gemaakt is een groter volume water verplaatst dan een 
zilveren kroon die even veel weegt is. Het volume van het verplaatste water is immers 
gelijk aan het volume van het ondergedompelde voorwerp. Een gouden kroon heeft 
een grotere massadichtheid en bijgevolg een kleiner volume dan een zilveren kroon 
met dezelfde massa. De overlevering wil dat Archimedes meteen na de ontdekking 
hiervan naakt en nat naar buiten rende onder het roepen van ‘Heurèka!’, Grieks voor 
‘Ik heb het gevonden!’. 

 
• Nicolaus Copernicus (1473-1543) beweert dat de aarde rond de zon draait en niet 

omgekeerd, hoewel iedereen elke dag ‘ziet’ dat de zon een boog aan de hemel 
beschrijft. Ook Galilei hield halsstarrig vast dat de aarde rond de zon bewoog en 
daarom wordt aan hem de uitspraak ‘Eppur si muove’ toegeschreven, het Italiaans 
voor ‘En toch beweegt ze’. 

 
• Galileo Galilei (1564-1642) beweert dat een licht en een zwaar voorwerp even snel 

vallen, hoewel iedereen ‘zag’ dat een pluim trager viel dan een blokje lood.. Hij zou 
dit experimenteel bewezen hebben door van op de toren van Pisa twee voorwerpen 
met een verschillend gewicht ‘in aanwezigheid van verschillende hoogleraren en 
studenten’ naar beneden te laten vallen. De bron van deze overlevering is  Vincenzio 
Viviani, die de laatste twee jaren van Galiliei’s leven zijn assistent was en in 1657 de 
eerste biografie over Galiliei bijeenschreef. Het ultieme bewijs, voor zover nog nodig 
was, is gegeven door Apollo-15-astronaut David Scott, die op de maan een hamer en 
een veer van een valk tegelijk en van op dezelfde hoogte liet vallen. 
Nu stelt men nog altijd de intrigerende vraag wat er sneller valt: een kilo pluimen of 
een kilo lood. En welke van deze twee zou je het liefst op je tenen laten vallen? 



Paradoxen 8 – dr. Luc Gheysens 2

• Isaac Newton (1642-1727) komt bij het zien vallen van een appel van een boom op het 
idee dat de maan eigenlijk voortdurend naar de aarde toe moet vallen. Dit zou meteen 
ook de verklaring zijn van het feit dat de maan niet wegvliegt van de aarde. Hiermee 
ontdekt hij de wet van de zwaartekracht die stelt dat twee voorwerpen elkaar altijd 
aantrekken of het nu gaat om een appel op de aarde, de maan t.o.v. de aarde of de 
aarde t.o.v. de zon. 

 
• Tot rond 1800 hadden de wetenschappers geen enkel bewijs dat er een verband kon 

bestaan tussen elektriciteit en magnetisme. Volgens de overlevering zou de Deense 
onderzoeker Hans Christian Oersted (1777 – 1851) toevallig een magneetnaald hebben 
laten slingeren op zijn laboratoriumtafel. Toen hij een elektrische stroomkring sloot, 
ontdekte hij toevallig dat de magneetnaald die zich onder de stroomdraad bevond, 
plots wegdraaide. Dit zou de aanzet worden tot de theorie van het elektromagnetisme. 

 
• De Duitse scheikundige Friedrich Wöhler (1800 – 1882) voert in 1828 een 

laboratoriumexperiment uit waarbij een kristallijn poeder op een merkwaardige wijze 
veranderde in ureum, een substantie die tot dan toe enkel in dierlijke en menselijke 
urine was aangetroffen. Hij keldert hiermee het vitalisme, waarin alle wetenschappers 
van die tijd rotsvast geloofden en dat een strikte scheidingslijn trok tussen de levende 
en levenloze natuur. Wöhler legt hiermee de weg open voor de organische scheikunde. 

 
• In 1866 publiceert Gregor Mendel de resultaten van zijn jarenlang onderzoek over de 

overerving van eigenschappen bij erwten. Hij had zich in het klooster blijkbaar 
gedurende een heel lange tijd kunnen bezighouden met deze vrij nutteloze activiteit. 
Hij probeerde zijn resultaten ook statistisch te verwerken en ongetwijfeld sjoemelde 
hij met de cijfers om alles beter te laten kloppen. Mendel wordt niettemin toch de 
vader van de genetica genoemd. 

 
• Albert Einstein (1879 – 1955) voorspelt in 1911 in het kader van zijn algemene 

relativiteitstheorie dat sterrenlicht dat vlak langs zon reist, zal worden afgebogen door 
het grote zwaartekrachtveld van de zon. Dit was in tegenstrijd met de gangbare opinie 
dat het licht zich altijd rechtlijnig door de ruimte verplaatst. Het was de Britse Royal 
Society die bij de zonsverduistering in 1919 de astronoom Arthur Eddington (1882 – 
1944) de opdracht gaf om de bewering van Einstein door observatie te controleren. 
Eddington stuurde een team naar Afrika en naar Brazilië. Uit de foto’s van de sterren 
in de omgeving van de zon die op deze expeditie werden gemaakt, kon Eddington 
effectief bewijzen dat de berekeningen van Einstein klopten. Meteen haalde Einstein 
over heel de wereld de krantenkoppen en verwierf hij onsterfelijke roem. 

 
• In 1917 sprak Einstein nog van een statisch heelal dat eeuwig en onveranderlijk zou 

zijn. Pas rond 1920 vond de Amerikaan Edwin Hubble (1889 – 1953) in de studie van 
het licht dat sterren uitsturen, aanwijzingen voor het feit dat sterrenstelsels met enorme 
snelheden uit elkaar aan het bewegen zijn. Het waren de Rus Alexander Friedmann 
(1888 – 1925) en de Belgische pater Georges Lemaître (1894 – 1966) die als eersten 
modellen uitbouwden van een expanderend heelal. Ze formuleerden hierbij het 
‘waanzinnige idee’ dat alle materie uit ons heelal vanuit één punt zou zijn ontstaan bij 
een oerknal. De ‘Big Bang’ was geboren! De naam werd bedacht door de Britse 
astronoom Fred Hoyle (1915 – 2001), die eigenlijk zelf een heftig tegenstander was 
van deze theorie.  
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• In 1932 zag men de jonge onderzoeker John Cockcroft (1897 – 1967) in Cambridge 
over het grasveld huppelen terwijl hij uitriep: “We hebben het atoom gesplitst!”. Het 
ondenkbare was blijkbaar gebeurd, want een atoom was eigenlijk per definitie ‘een 
ondeelbaar deeltje’. Cockcroft en zijn vriend Ernest Walton (1903 – 1995) 
experimenteerden toen met een elektrische versneller voor atomaire deeltjes, waarmee 
ze protonen, de kernen van  waterstofatomen, afschoten op een plaatje lithium. Als een 
proton de kern van een lithiumatoom raakte, versmolt het ermee en deed het 
uiteenvallen in twee heliumkernen. De massa van twee heliumkernen blijkt iets kleiner 
te zijn dan de massa van een proton (waterstofkern) en de lithiumkern. Bij deze 
nucleaire reactie was er dus blijkbaar materie verdwenen, maar verkregen de ontstane 
heliumkernen een hoeveelheid kinetische energie. Hun metingen bevestigden meteen 
de formule van Einstein (E = mc²), die de equivalentie uitdrukt tus sen energie en 
materie. 

 
• In de ontwikkeling van de wetenschappen duiken er geregeld verhalen op van 

geleerden die belangrijke ontdekkingen te danken hebben aan serendipiteit, het talent 
om met behulp van toeval en intelligentie een niet gezochte vondst te doen. Het meest 
gekende voorbeeld hiervan is de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming 
(1881 – 1955). In 1928 ontdekte hij bij toeval dat in de buurt van een bepaalde 
schimmel die per ongeluk bij een van zijn bacteriekoloniën was terecht gekomen, geen 
bacteriën groeiden. Hij ontwikkelde uit die schimmel een product dat in staat was 
verschillende soorten bacteriën te doden.   

 
• Het nut van handen wassen in een medische omgeving is een vondst van de Hongaarse 

vrouwenarts Ignaz Semmelweis (1818 – 1865).  Hij bewees al in 1847 het belang van 
handhygiëne om de overdracht van infecties te voorkomen, maar stuitte aanvankelijk 
op ongeloof en conservatisme.  Microben als ziekteverwekkers waren in die tijd 
immers nog niet gekend.  Semmelweis had na een tijd door dat assistenten en 
studenten die een autopsie hadden verricht en daarna bij een bevalling hielpen, 
letterlijk de hand hadden in de besmetting van de vrouwen.  Zijn 'Semmelweis-
doctrine' schreef voor dat wie van de autopsiekamer kwam, zijn handen moest wassen 
met chloorkalk tot de lijkenlucht weg was.  De eenvoudige maatregel drong de sterfte 
terug van ongeveer 18 procent naar amper 1 procent.  

 
• Een ander voorbeeld van een toevallige wetenschappelijke ontdekking is het verhaal 

van de kosmische achtergrondstraling in 1965 door Arno Penzias (° 1933) en Robert 
Wilson (° 1936)  De warmtestraling die werd uitgezonden bij de oerknal, schreven ze 
eerst toe aan fouten bij hun telescoop, maar achteraf bleek dit een bewijs op te leveren 
van de oerknal. 

 
• In 1953 ontrafelden James Watson (biochemicus – °1928) en Francis Crick 

(natuurkundige – 1916 - 2004) aan het Cavendish laboratorium in het Engelse 
Cambridge het geheim van het leven door de ontdekking van DNA (Engels: 
deoxyribonucleic acid; Nederlands: desoxyribonucleïnezuur ).  Het was eigenlijk een 
vrouwelijke onderzoekster Rosalind Franklin (1920 – 1958) die beschikte over 
röntgenopnames van DNA-moleculen.  Maar ze durfde niet te gokken wat de structuur 
van DNA was.  Watson en Crick publiceerden hun bevindingen eerder en zo werd hun 
naam geassocieerd aan deze belangrijke ontdekking.  Er was hierbij nog een vierde 
onderzoeker betrokken, Maurice Wilkins (1916 –  2004) een Britse bioloog.  In 1962 
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hadden ze alle vier de Nobelprijs voor biologie moeten krijgen, maar ook hier viel 
Rosalind Franklin uit de boot.  Ze was immers in 1958 aan kanker overleden en de  
traditie wil dat een Nobelprijs enkel aan levende personen kan worden toegekend.  

 
 
 

Warm water bevriest sneller dan koud water 
 
Neem twee glazen en vul die met water, het ene met koud water van hoogstens 10 graden 
Celsius en het andere met water dat tot zo'n 40 graden is verwarmd.  Plaats beide glazen in de 
diepvriezer en wacht af.  Tien tegen één dat het warme water bevroren is nog vóórdat het 
koude dat doet.  Hoe kan dat?  

Dit merkwaardig verschijnsel staat bekend als het Mpemba-effect.  Het is genoemd naar de 
Tanzaniaanse student Erasto Mpemba, die het fenomeen in 1969 opmerkte bij het bereiden 
van roomijs.  Mpemba ontdekte dat roomijs sneller wordt gevormd als je het mengsel vooraf 
tot kamertemperatuur verwarmt en dan pas bevriest.  Later bleek dat het effect al langer 
bekend is.  In de vierde eeuw voor onze jaartelling schreef de Griekse filosoof Aristoteles: 
"Wanneer water vooraf verwarmd wordt, draagt dat ertoe bij dat het sneller bevriest, want zo 
koelt het sneller af.  Daarom dat veel mensen, wanneer zij water sneller willen afkoelen, het 
eerst in de zon plaatsen." 

Een eenvoudige verklaring van het fenomeen is er niet.  Het is eerder een samenloop van 
omstandigheden .  We vermelden drie factoren die een rol kunnen spelen: 
 
1 De geleiding in het vriesvak 
Op de bodem van het vriesvak ligt een laagje ijs.  Daardoor raakt bijvoorbeeld een glas niet 
overal de bodem, zodat er luchtholtes blijven hangen tussen het glas en het vriesvak.  En lucht 
geleidt warmte heel slecht.  Het glas met warm water laat het ijslaagje echter eerst smelten 
zodat er wel rechtstreeks contact gemaakt wordt met de vriesvakbodem.  Zonder ‘luchtgaten’ 
bevriest de inhoud veel sneller. 
 
2 Lucht in het water 
In water zitten gassen opgelost die de vorming van ijs vertragen.  Die ontsnappen wanneer je 
het water verwarmt.  Omdat het warme water op die manier een deel van de slecht geleidende 
lucht kwijt is, bevriest het sneller.  Het koude water blijft opgescheept met de gassen en zal 
dus langzamer bevriezen.  
 
3 De verdamping 
In warm water bewegen de moleculen heviger en ontsnappen ze door verdamping. 

 
Bron: http://www.kennislink.nl/web/show?id=935911 

       http://www.vittel.be/nl/waterfacts.aspx?id=22 
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De hydrostatische paradox 
 

 
Simon Stevin (1548 – 1620), een wis- en natuurkundige die in Brugge is geboren, ontdekte 
deze paradox in 1586. 
 
Hij formuleerde het beginsel dat de druk op de bodem van een vat alleen afhankelijk is van de 
hoogte van de vloeistofspiegel daarboven en de aard van de vloeistof, maar niet van de 
hoeveelheid vloeistof die daadwerkelijk op de bodem van het vat drukt . Dit kan aangetoond 
worden via de formule van de hydrostatische druk phydr. = ?·g·h. 
Hierin staan enkel de diepte h, de massadichtheid ? van de vloeistof en de valversnelling g.  
 
De onderstaande figuur stelt een glazen vat voor waarbij zich boven het punt A een 
vloeistofkolom bevindt in een ronde glazen buis die onderaan een vlakke doorsnede heeft met 
een oppervlakte S. Boven het punt B bevindt zich een kegelvormige glazen buis met een 
grotere inhoud, maar die onderaan ook een vlakke doorsnede heeft met een oppervlakte S. 
 

 
 

Zowel het water in de buis als in het kegelvormig gedeelte komt op dezelfde hoogte te staan.  
Dit betekent dat in de punten A en B de druk even groot is, ondanks het feit dat het totale 
gewicht van het water dat er op drukt in het punt B groter is dan in het punt A. 

 
 
Hieronder staat een schets die Simon Stevin zelf maakte.  Het stelt een vat voor met een 
tussenschot CD, waarbij aan weerzijden een hoeveelheid vloeistof tot op dezelfde hoogte 
staat. Hij merkte hierbij op dat aan beide zijden van het tussenschot CD de druk van de 
vloeistof even groot moet zijn. 

 
 

 
 
 
 



Paradoxen 8 – dr. Luc Gheysens 6

 
Deze paradoxale vaststelling heeft een merkwaardig gevolg voor de bouwers van dammen. 
 
 

 
Bron: http://scubageek.com/articles/wwwparad.html 

 
Op de bovenstaande figuur staat links een dam afgebeeld die een meer afsluit dat zich over 
een afstand van 3 km uitstrekt.  Op de rechtse figuur staat een dam afgebeeld die een 
watergeul afsluit die maar 3 meter breed is. Omdat het water in beide gevallen tot op dezelfde 
hoogte staat en de beide dammen dezelfde oppervlakte hebben, zal de kracht die het water op 
beide dammen ook even groot zijn. 
 
 
 
 
 

De tweelingenparadox 
 

 
In 1905 veroorzaakte Einstein een schokgolf in de fysica, die meteen ook zorgde voor een 
heel andere visie op het oneindig kleine (atoomtheorie) en het oneindig grote (kosmologie).  
Albert Michelson (1852 – 1931) en Edward Morley (1838 – 1929) hadden in 1881 al 
experimenten uitgevoerd om de lichtsnelheid op te meten. Ze hadden het vermoeden dat 
zowel een stilstaande als een (zeer snel) bewegende waarnemer dezelfde waarde zou opmeten 
voor deze snelheid.  Deze hypothese was in tegenspraak met de algemene verwachting.  
Ervaring wees uit dat iemand die een wagen bestuurt met een snelheid van 60 km/h en een 
trein voorbij ziet rijden aan 90 km/h , de indruk krijgt dat de trein slechts met een snelheid van 
30 km/h aan hem voorbijrijdt. 
 
In één van zijn beroemde gedachte-experimenten concludeerde Einstein uit de bevindingen 
van Michelson en Morley dat de tijd trager verloopt in een snel bewegende raket dan voor een 
waarnemer op aarde.  Dit is de zogenaamde tijddilatatie of tijdrek.  Hieruit groeide meteen de 
tweelingenparadox.  Als er van twee tweelingenbroers één een snelle reis maakt door de 
ruimte en na enkele jaren op aarde terugkeert, zal hij jonger zijn dan de broer die op aarde 
bleef omdat de tijd in een snel bewegende raket trager verloopt dan op aarde. 
 
Dit kan eenvoudig als volgt worden verklaard: 
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Op de onderstaande figuur zie je links een afbeelding, die de situatie in een raket voorstelt.  
Een waarnemer in de raket zendt een lichtflits uit die tegen een spiegel wordt weerkaatst.  Het 
licht legt een afstand 2L af in een tijd t’.  
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De figuur rechts stelt dezelfde situatie voor, maar gezien vanuit het standpunt van een 
waarnemer op aarde.  Volgens deze waarnemer legt het licht een afstand 2D af in een tijd t. 
Hij ziet de raket bewegen met een snelheid v, maar volgens het experiment van Michelson en 
Morley is voor beide waarnemers de opgemeten waarde van de lichtsnelheid gelijk aan c. 
 

Volgens de stelling van Pythagoras geldt nu :  
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Hieruit volgt dat                          
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waarbij t de tijd is die volgens de waarnemer op aarde is verlopen, t’ de tijd die volgens de 
persoon in de raket is verlopen, c de lichtsnelheid en v de snelheid van de raket. 
 
Veronderstel nu dat één van de tweelingbroers in een raket door de ruimte schiet met een 
snelheid v die gelijk is aan 60 % van de lichtsnelheid. We nemen aan dat hij een ruimtereis 
van 30 jaar heeft gemaakt en dan op aarde terugkeert. Met de bovenstaande formule (3) 
berekenen we nu hoeveel jaar er volgens zijn tweelingbroer op aarde verlopen zijn: 
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De tweelingbroer die thuis is gebleven zou dus op dat ogenblik 7,5 jaar ouder zijn dan zijn 
broer die het geluk had een ruimtereisje te maken! 
 
Een ander gevolg van de speciale relativiteitstheorie (‘speciaal’ verwijst naar het feit dat ze 
bewegingen bestudeert met snelheden in de buurt van de lichtsnelheid) is de zogenaamde 
lengtecontractie.  Noem L de lengte  van een voorwerp die een waarnemer op aarde opmeet 
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en L’ de lengte van dat voorwerp die een waarnemer in een raket opmeet, die met een hoge 
snelheid v door de ruimte beweegt. Dan is 

'.L
²c
²v

1L −=  

Deze formule is in feite een gevolg van de zogenaamde lorentztransformaties, een stel 
formules genoemd naar de Nederlandse fysicus Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928). Hij 
stelde ze op rond 1890 in verband met het elektromagnetisch veld van een bewegende lading.  
Precies op deze formules steunde Einstein bij zijn gedachte-experimenten over snel 
bewegende deeltjes.  Eiinstein had een grenzeloos respect voor het werk van Lorentz en was 
ook bij zijn uitvaart in het Nederlandse Haarlem aanwezig. 
 

Omdat de factor 
²c
²v

1−  kleiner is dan 1 (de snelheid v van de raket is immers kleiner dan de 

lichtsnelheid c), is L kleiner dan L’. Bewegende voorwerpen hebben dus blijkbaar een 
kleinere lengte voor een waarnemer die zich buiten de raket bevindt.  
 
 

De paradox van Olbers 
 
Deze paradox uit de astronomie werd in 1826 geformuleerd door de Duitse astronoom 
Heinrich Olbers (1758–1840). Als men ervan uitgaat dat het heelal oneindig groot is, dan zou 
de nachtelijke hemel niet donker, maar fel verlicht moeten zijn door het sterrenlicht.  
Men kan het heelal immers zien als een opeenvolging van bolvormige schillen en aannemen 
dat het aantal sterren kwadratisch toeneemt met de afstand van de schil tot de aarde en dat de 
helderheid van een ster omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand tot de aarde. 
Hieruit volgt dat elke schil even veel licht geeft en omdat er oneindig veel schillen zijn, zou 
de nachtelijke hemel oogverblindend fel verlicht moeten zijn, wat niet het geval is. 


