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   Zwaartekracht en elektrische kracht 

In dit artikel proberen we de overeenkomsten en verschillen te tonen tussen zwaartekracht (die zich tussen voorwerpen met massa 

afspeelt) en elektrische krachten (die tussen elektrisch geladen voorwerpen laat gelden). Hoewel de oorzaak van het hebben van 

massa of lading een geheel andere is, zijn veel natuurkundige concepten voor beide geldig. Vaak wordt de zwaartekracht eerder be-

grepen omdat we er meer dagelijkse ervaring mee hebben. Door zwaartekracht en elektrische kracht naast elkaar te positioneren en 

overeenkomstige concepten daardoor ook naast elkaar te zetten hopen we de verschillende termen vergelijkbaar te maken. 

Vaak is het omwisselen van het begrip “massa” in “lading” (of omgekeerd) voldoende om begrippen uit beide domeinen te herken-

nen. 

Massa 

Massa is een eigenschap van een stof. Meer stof, meer massa. 

Maar massa is altijd gekoppeld aan de aanwezigheid van deel-

tjes.  

De SI eenheid van massa is de kilogram.  

Je kunt niet één kilogram massa bestellen. Wel een kilogram 

veren, een kilogram koper, een kilogram lood. Massa is een 

eigenschap van een voorwerp of deeltje, het bestaat niet 

zonder dat voorwerp of deeltje. 

Wat een voorwerp massa geeft is nog onduidelijk—al zijn er 

diverse theorieen waarvan die van het Higgs deeltje recen-

telijk het meest bekend.  

Massa is geen gewicht. Een voorwerp met een massa is het-

zelfde voorwerp op Aarde, op de Maan of op Pluto. Maar het 

gewicht van dat voorwerp is steeds anders: het is de kracht 

waarmee aan dat voorwerp wordt getrokken door andere 

massa’s.  

In geval van massa “Aarde” is het gewicht van 1 kg massa 

gelijk aan 9,81 newton. In dagelijks spraakgebruik wordt in 

plaats van gewicht vaak de massa genoemd: het voorwerp 

weegt 1 kilogram. Bedoeld wordt “weegt 9,81 newton”. Dat 

wordt duidelijk als je dat voorwerp van 1 kg massa meeneemt 

naar de maan. Het voorwerp weegt dan nog maar 1,63 new-

ton—6x minder dan op aarde. Maar de massa is nog steeds 1 

kilogram. 

Er is maar één soort massa. Alle massa’s trekken elkaar aan. 

Er wordt wel gesproken over anti-materie maar ook die heeft 

een normale massa. Het verschil tussen materie en anti-

materie zit niet in hun massa maar in het feit dat als ze elkaar 

tegenkomen beide compleet in energie worden omgezet 

(volgens Einsteins bekende E = mc2 vergelijking). 

Lading 

Lading is een eigenschap van een deeltje. Een deeltje kan 

veel of weinig lading hebben. Lading is altijd gekoppeld aan 

de aanwezigheid van een deeltje.  

De SI eenheid van lading is de coulomb. 

Je kunt niet één coulomb lading bestellen. Er zijn rode en 

blauwe ballen, maar de kleur is een eigenschap van de bal. 

Lading is een eigenschap van een voorwerp of deeltje, het 

bestaat niet zonder dat voorwerp of deeltje 

We weten niet wat lading is. Alleen dat voorwerpen met een 

bepaalde eigenschap “lading” zich in elektrische situaties an-

ders gedragen dan voorwerpen zonder lading.  

De lading van een object is overal hetzelfde: op de Aarde,  de 

Maan of op Pluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We herkennen 2 soorten lading. Ter onderscheiding ervan 

wordt het ene type “positief” (of “plus”) genoemd en de an-

dere “negatief” (of “min”). De keuze voor “positief” voor het 

ene type en “negatief” voor het andere, is willekeurig ge-

nomen. Het had ook andersom Kunnen zijn. We hadden ze 

ook “nul” en “veel” Kunnen noemen. Zolang maar duidelijk is 

dat een lading van het ene of andere type is. 

Hierin onderscheidt het begrip “lading” zich van “massa”. 

Lading kent twee types, er is maar een soort massa. 
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   Zwaartekracht 

Massa’s blijken elkaar aan te trekken (en nooit af te stoten). 

Isaac Newton vond hiervoor een “zwaartekrachtwet”: hoe 

groter de massa’s, m en M hoe groter de aantrekkingskracht. 

Hoe groter de afstand r tussen beide, hoe Kleiner de kracht. 

 

De zwaartekrachtwet (van Newton) luidt: 

Fzw = G M m/r2 

Hierin worden de massa’s M en m in kilogrammen uitgedrukt 

en afstand r in meters. De G is een constante, de gravitatie-

constante geheten. De waarde is 6,67 ·10-11 (Nm2/kg2) 

Elektrische kracht 

Geladen voorwerpen blijken elkaar aan te trekken of af te 

stoten. Aantrekken gebeurt als de beide ladingen van 

verschillend type zijn (plus en min). Afstoten doen ladingen 

van gelijk type zijn (beide plus of beide min). Hoe groter de 

ladingen q en Q, hoe groter de kracht. Hoe groter de afstand 

r tussen de ladingen, hoe kleiner de kracht.  

De elektrische aantrekkingskracht (van Coulomb) luidt 

Felek = — f Q q/r2 

Hierbij worden de ladingen Q en q in coulombs uitgedrukt en 

de afstand r in meters. De f is een constante. De waarde is 

8,99·109  (Nm2/C2)  (= 1/(4πε0) zoals blijkt uit latere bere-

keningen van James Clark Maxwell—grondlegger van de  

elektrodynamica).  

Het minteken wordt vaak gebruikt om aan te geven dat een 

positieve en negatieve lading elkaar aantrekken zodat de 

kracht dan een positieve waarde heeft. 

Zwaartekracht veld 

Massa’s trekken elkaar aan. Het is mogelijk om voor een en-

kele massa M aan te geven met hoeveel kracht een andere 

massa van 1 kg wordt aangetrokken als die zich op verschil-

lende afstanden r van die massa M bevindt. Dit “overzicht” 

wordt een zwaartekrachtveld Ezw-veld genoemd en grootte van 

de kracht op de massa van 1 kg is de “veldsterkte” (in N/kg). 

In feite is het de versnelling (1 N/kg = 1 m/s2) die de massa 

krijgt door de zwaartekracht. 

 

Als je de veldsterkte kent op een bepaalde positie verwijderd 

van de massa die het veld veroorzaakt, dan kun je de aantrek-

kingskracht berekenen op een willekeurige massa  in dat veld: 

F = Ezw-veld .m 

 

Als het het vergelijkt met de algemene zwaartekrachtwet van 

Newton, dan zal duidelijk zijn dat de veldsterkte gelijk is aan 

Ezw-veld = G M/r2 

We gebruiken Ezw-veld omdat de Natuurkunde E ook gebruikt 

voor (de scalaire grootheid) energie en dit is een heel ander 

begrip dan (de vectoriële grootheid) veld. 

Elektrisch veld 

Geladen voorwerpen trekken elkaar aan of stoten elkaar af. 

Voor een enkele lading Q  kun je voor elke positie in de 

ruimte aangeven met welke kracht een lading van +1 C 

wordt aangetrokken of afgestoten. Dit “overzicht” wordt de 

elektrische veldsterkte Eel-veld genoemd en de grootte van de 

kracht op de lading van +1C is de “veldsterkte” (in N/C). Als 

je de massa kent van het geladen voorwerp kun je de ver-

snelling berekenen als gevolg van de elektrische kracht (want 

a = F/m) 

Als je de veldsterkte kent op een bepaalde positie verwijderd 

van de lading die het veld veroorzaakt, dan kun je de 

aantrekkingskracht berekenen op een voorwerp met een lad-

ing q in dat veld: 

F = Eel-verld .q 

Als het het vergelijkt met de elektrische aantrekkings-

krachtwet  van Coulomb dan zal duidelijk zijn dat de veld-

sterkte gelijk is aan 

Eel-veld = f Q /r2 

We gebruiken Eel-veld omdat de Natuurkunde E ook gebruikt 

voor (de scalaire grootheid) energie en dit is een heel ander 

begrip dan (de vectoriële grootheid) veld. 
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   Zwaartekracht veldlijnen 

De kracht die op een massa van 1 kg wordt uitgeoefend door 

een of meer andere massa’s wordt niet alleen gegeven door 

de grootte, maar ook de richting. Het pad dat een 1 kg massa 

zou doorlopen onder de aantrekkingskracht, van een andere 

massa, wordt een zwaartekrachtveldlijn genoemd.  

 

Veldlijnen geven een bewegingsrichting aan naar de 

aantrekkende massa. De veldsterkte langs zo’n veldlijn is niet 

constant (de afstand r verandert tot de aantrekkende massa). 

Elektrische veldlijnen 

De kracht die op een lading van +1 C wordt uitgeoefend door 

een of meer andere ladingen wordt niet alleen gegeven door 

de grootte, maar ook de richting. Het pad dat een 1 C lading 

zou doorlopen onder de aantrekkings– of afstotingskracht 

van een andere lading, wordt een elektrische veldlijn ge-

noemd.  

Veldlijnen geven een bewegingsrichting aan naar de 

aantrekkende lading (en dus weg van de afstotende lading). 

De veldsterkte langs zo’n veldlijn is niet constant (de afstand 

r verandert tot de aantrekkende of afstotende lading). 

 

 

 

 

 

 

Bij tekenen van veldlijnen is er een “teken-afspraak” ge-

maakt: we tekenen maar een aantal veldlijnen en meer naar-

mate het veld sterker is. 

Als er alleen een positieve lading is, dan wordt de 

negatieve lading “in het oneindige” gedacht en lopen de 

veldlijnen radiaal van de positieve lading weg (en komen 

bijeen als de lading negatief is). Bij een negatieve lading is 

precies omgekeerd. Alle veldlijnen eindigen dan op de la-

ding.  Als het de enige lading is dan lopen de veldlijnen ook 

radiaal, maar wordt nu een positieve lading in het oneindi-

ge gedacht. 

Bij tekenen van veldlijnen is er een “teken-afspraak” ge-

maakt: we tekenen maar een aantal veldlijnen en meer 

naarmate het veld sterker is. 

Meerdere geladen voorwerpen 

In sommige gevallen moet je berekeningen uitvoeren als er 

meerdere geladen voorwerpen in het spel zijn. Op elk punt in 

de ruimte kan er maar 1 kracht kan zijn. Deze kracht trekt 

aan of stoot af een lading van 1 C die in dat punt wordt 

geplaatst. 

Omdat een kracht een vectorgrootheid is, kun je de re-

sulterende kracht bepalen. Bepaal eerst de kracht in een 

punt als gevolg van de een van de ladingen. Herhaal dit voor 

elke andere lading. Je hebt nu een aantal krachten die in het 

punt werken. Deze krachten combineer je door ze vectorieel 

op te tellen tot de resulterende kracht.  

De grootte en de richting van deze resulterende kracht op 

een lading van 1 C  is de grootte en richting van de elek-

trische veldsterkte in dat punt.  

Door dit voor alle punten te bepalen, ontstaat het complexe 

figuur van het elektrische veld dat door meerdere ladingen 

wordt veroorzaakt.  

Het veld voor 3 of meer ladingen is alleen numeriek op te 

lossen—er is geen analytische formule voor. 

Meerdere massa’s  

In sommige gevallen moet je berekeningen uitvoeren als er 

meerdere massa’s in het spel zijn. Op elk punt in de ruimte 

kan er maar 1 kracht kan zijn. Deze kracht trekt dan aan een 

massa van 1 kg die in dat punt wordt geplaatst. 

Omdat een kracht een vectorgrootheid is, kun je de re-

sulterende kracht bepalen. Bepaal eerst de kracht in een 

punt als gevolg van de een van de massa’s. Herhaal dit voor 

elke andere massa. Je hebt nu een aantal krachten die in het 

punt werken. Deze krachten combineer je door ze vectorieel 

op te tellen tot de resulterende kracht.  

De grootte en de richting van deze resulterende kracht op 1 

kg massa is de grootte en richting van de zwaartekrachtveld-

sterkte in dat punt.  

Door dit voor alle punten te bepalen, ontstaat het complexe 

figuur van het zwaartekrachtveld dat door meerdere massa’s 

wordt veroorzaakt. Een toepassing hiervan: de aantrekkings-

kracht op een satelliet door meerdere planeten 

aangetrokken.  

Het veld voor 3 of meer massa’s is alleen numeriek op te 

lossen—er is geen analytische formule voor. 
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   Zwaartekracht potentiaallijnen 

Als je alle punten met een even grote veldsterkte (en dus 

gelijke aantrekkingskracht op elke kilogram massa) met 

elkaar verbindt ontstaan de “potentiaallijnen” (ook wel equi-

potentiaallijnen genaamd: dezelfde potentiaal voor alle 

punten op de lijn).  

Alle punten op een potentiaallijn ondervinden dezelfde 

kracht en hebben  dezelfde zwaarte-energie. 

De waarde horend bij een potentiaallijn wordt in SI een-

heden in energie per kilogram (J/kg) uitgedrukt. Het geeft in 

feite de energie weer van een voorwerp per kilogram massa. 

 

In sommige oudere boeken wordt de zwaarte-energie ook 

wel eens als “potentiële energie” aangeduid. Omdat het heb-

ben van die energie de potentie heeft er iets mee te kunnen 

doen. 

Elektrische potentiaallijnen 

Als je alle punten met een even grote elektrische veld-

sterkte (en dus met even grote aantrekkings– of afstoting-

skracht op elke coulomb lading) met elkaar verbindt ont-

staan de “potentiaallijnen”. (ook wel equi-potentiaallijnen 

genaamd: dezelfde potential voor alle punten op de lijn). 

Alle punten op een potentiaallijn ondervinden dezelfde 

kracht en hebben  dezelfde elektrische energie. 

De waarde horend bij een potentiaallijn wordt ook vaak “de 

potentiaal” of “de spanning” genoemd en in SI eenheid 

“volt” uitgedrukt. Het geeft in feite de energie weer van 

een geladen voorwerp per coulomb lading (1 V = 1 J/C). 

Zwaarte-energie 

Een massa heeft doordat het wordt aangetrokken door een 

andere massa, een zwaarte-energie ten opzichte van die 

massa. Hoe verder weg (langs een veldlijn gemeten), hoe 

meer zwaarte-energie. Omdat de zwaartekracht verandert 

kun je de energie alleen berekenen door de arbeid over alle 

stukjes afstand met gelijke kracht bij elkaar te tellen. Als we 

voor een massa m = 1 kg dit berekenen: 

ΔEzw = Σ W = Σ Fzw · Δr = Σ  GM/r2 Δr  

 

Als je die stukjes Δr heel kort neemt dan is de kracht op een 

afstand r gelijk aan GM/r2 en leert de wiskunde 

(integraalrekening) dat de som gelijk is aan: 

ΔEzw = Σ  GM/r2 Δr = ∫ GM/r2 dr = —GM/r 

Als je afspreekt dat Ezw = 0 J in het oneindige (r = ∞) dan is 

voor elke kortere afstand de energie kleiner en dus negatief. 

Ezw,r =  — GM/r 

Homogeen zwaartekrachtveld 

Als de veldlijnen evenwijdig lopen noemen we het zwaar-

tekrachtveld homogeen. Dat is praktisch altijd in Aardse geval-

len. De Aarde trekt aan elk massa-object maar vanwege zijn 

grootte (een bol met straal groter dan 6400 km) is die aantrek-

kingskracht op het oppervlak overal loodrecht naar beneden 

gericht. De veldsterkte is daar 9,81 N/kg, bekend als de 

“aardse gravitatieversnelling”.  

Elektrische energie 

Een geladen voorwerp heeft doordat het wordt aange-

trokken of afgestoten door een ander geladen voorwerp, 

een elektrische energie ten opzichte van dat geladen voor-

werp. Hoe verder weg (langs een veldlijn gemeten), hoe 

meer elektrische energie. Omdat de elektrische kracht ve-

randert kun je de energie alleen berekenen door de arbeid 

over alle stukjes afstand met gelijke kracht bij elkaar te tel-

len. Als we dit voor een lading van +1C berekenen: 

ΔEel = Σ W = Σ Fel · Δr = Σ  —f Q/r2 Δr  

Als je die stukjes Δr heel kort neemt dan is de kracht op een 

afstand r gelijk aan fQ/r2 en leert de wiskunde 

(integraalrekening) dat de som gelijk is aan: 

ΔEel = Σ  —fQ/r2 Δr = ∫ —fQ/r2 dr = fQ/r 

Als je afspreekt dat Eel = 0 J in het oneindige (r = ∞) dan is 

voor elke kortere afstand de energie tussen gelijksoortige 

ladingen groter (positiever)  en tussen ongelijksoortige 

aantrekkende ladingen kleiner (negatiever). 

Eel,r =  fQ/r 

Homogeen elektrisch veld 

Als de veldlijnen evenwijdig lopen noemen we het elek-

trisch veld homogeen. Dat is het geval tussen twee even-

wijdige geladen platen (zoiets wordt een “condensator” 

genoemd). 
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Zwaarte energie in homogeen veld 

De energie wordt op dezelfde manier berekend als voor een 

willekeurig zwaartekrachtveld. Het is alleen simpeler omdat 

de zwaartekracht op elke hoogte hetzelfde is (de radiale 

richting is een evenwijdige richting geworden). 

Het zwaartekrachtveld heeft nu een constante waarde,  

Ezw-veld = GM/r2  als r heel groot is en de hoogtes r1 en r2 vrij-

wel identiek zijn aan r .   

Als je de Aarde neemt, vul je voor M de massa van de aarde 

in, voor r de straal van de aarde, en bereken je Ezw-veld = 9,81 

N/kg. Dit is de gravitatie-versnelling op aarde voor voorwer-

pen op kleine hoogtes (bijv 1 km) t.o.v. de grond en diens 

aardstraal. De hoogte is daarmee h1 = raarde + 1 km. De veld-

sterkte berekend voor afstanden raarde en h1 zijn praktisch het-

zelfde). 

Bij energieberekeningen bepaal je zelf het nulpunt want we 

kunnen alleen energieverschillen berekenen.  Het is praktisch 

om het laagste punt (met minste zwaarte energie) op nul te 

stellen. Dat is meestal de grond (h = raarde)  

ΔEzw = Ezw,h1—Ezw,h2 =  Fzw (h1-h2) =  mg(h1—h2) = mgΔh 

Als we de energie bij h2 = raarde  nul stellen, en alle hoogten 

ten opzichte van de grond h2 meten dan wordt de zwaarte-

energie op hoogte h1 gegeven door 

ΔEzw = Ezw,h1—Ezw,h2  = Ezw,h1—0  = Ezw = mgh1 

De zwaarte-energie per massa-eenheid is de zwaartekracht 

potentiaal Uzw (energie/massa, in SI eenheden J/kg) : 

Uzw = Ezw/m = gh1 

Daarmee kun je de energie-vergelijking ook stellen als: 

Ezw = Uzw m 

 

Elektrische energie in een homogeen veld 

De energie wordt op dezelfde manier berekend als voor een 

willekeurig elektrisch krachtveld. Het is alleen simpeler 

omdat de elektrische kracht op elke hoogte hetzelfde is (de 

radiale richting is een evenwijdige richting geworden). 

Het elektrische krachtveld heeft nu een constante waarde,  

Eel--veld = fQ/r2  als r heel groot is en de hoogtes r1 en r2 vrijwel 

identiek zijn aan r .   

 

 

 

 

 

Bij energieberekeningen bepaal je zelf het nulpunt want we 

kunnen alleen energieverschillen berekenen.  Het is praktisch 

om het laagste punt (met minste elektrische energie—op het 

oppervlak van een positief geladen voorwerp) op nul te stel-

len.  

ΔEel = Eel,h1—Eel,h2 =  Eel (h1-h2) =  EelΔh 

Als we de elektrische energie bij h2 nul stellen, en alle hoog-

ten ten opzichte van h2 meten dan wordt de elektrische en-

ergie op hoogte h1 gegeven door 

ΔEel = Eel,h1—Eel,h2  = Eel,h1—0  = Eel = q Eel-veld h1 

De elektrische energie per ladingseenheid is de elektrische 

potential (energie/lading, in SI eenheden J/C of volt): 

U = Eel/q 

Daarmee kun je de energie-vergelijking ook stellen als: 

Eel = Uel q 

Dit kom je veel tegen bij condensators: de spanning tussen 

de platen is bekend als Uel. Een negatief geladen deeltje op 

de negatieve condensatorplaat heeft dan t.o.v. de positieve 

plaat (op een afstand d) een elektrische energie Eel = Uel·d . 

Midden tussen de platen is dit afgenomen tot Eel = Uel· 0,5 d 

 


