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Inleiding

De natuurwetenschap

Tegen het eind van de negentiende eeuw was men er heilig van over-
tuigd dat de natuurwetenschap, en met name de natuurkunde, op het
punt stond voltooid to worden. De mechanische wetten van Newton
gaven een uitstekende beschrijving van de gebeurtenissen in de stoffe-
lijke wereld en de wetten van Maxwell deden hetzelfde met de elek-
tromagnetische straling. Er waren nog wel wat onbegrepen verschijn-
selen, zoals het ontbreken van etherwind (Michelson en Morley), het
energiespectrum van zwarte stralers (Wien, Rayleigh en Jeans) en het
foto-elektrisch effect, maar die waren van ondergeschikt belang en de
inpassing daarvan in de bestaande theorieen zou slechts een kwestie
van tijd zijn, zo dacht men.
Bij het gladstrijken van deze laatste plooien echter waren het de fysici
Max Planck en Albert Einstein, die met respectievelijk de quantum-
theorie (1900) en de speciale en algemene relativiteitstheorie (1905,
1915), de aanzetten gaven tot de stormachtige ontwikkelingen van de
klassieke naar de moderne fysica. Beroemde namen zijn aan die
gebeurtenissen verbonden: Rontgen, Becquerel, de beide Curies, De
Broglie, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrodinger, Heisenberg en vele,
vele anderen.
Ook in Nederland bloeiden de schei- en natuurkunde. Lorenz was al
een eind op streek met de relativiteitstheorie, Van 't Hoff gaf de kool-
stofchemie nieuw aanzien met de tetraedrische structuur van het
methaanmolecuul en Kamerlingh Onnes maakte het laatste edelgas
(helium) vloeibaar en kwam daarmee de supergeleiding op het spoor.
In de biologie verliet men het principe dat de natuur alleen bekeken en
beschreven mocht worden. In het vervolg konden experimenten wor-
den uitgevoerd om de wetmatigheden in de natuurlijke processen op to
sporen. De Nederlandse bioloog Hugo de Vries herontdekte in 1900 de
wetten van Mendel.
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De menswetenschappen

Rond de eeuwwisseling krijgt de psychologie vaste voet aan de grond
als zelfstandige wetenschap.
Aangestoken door de optimistische visie in de natuurwetenschappen
dat de werkelijkheid scherp luistert naar vaststaande wetten en op
logische wijze geordend en gerangschikt kan worden en zich, na
herhaaldelijke metingen en her-metingen in experimentele situaties,
langzamerhand ontvouwt als een wetsrol, vat ook het idee post dat de
mens in al zijn facetten tot een bemeetbare werkelijkheid kan worden
gereduceerd.
Na de oprichting van het eerste psychologisch laboratorium door
Wilhelm Wundt (1860) zijn de experimenten om de 'ziel' van de mens
in kaart to brengen niet meer van de lucht.
Als alle functies gelokaliseerd zijn in de hersenen, gaat het er alleen
nog maar om die lokaties op to sporen. Broca heeft in 1861 het spraak-
centrum al gevonden. Prachtige instrumenten worden gebouwd om de
menselijke hersens als machine to onderzoeken. Hoe werkt de waar-
neming, het geheugen, het bewustzijn? Zijn bepaalde neigingen of
eigenschappen van de mens, bijv. crimineel, dom, intelligent of waan-
zinnig, of to lezen uit uiterlijke kenmerken of op grond van fysiolo-
gische metingen? (Lombroso). De grenzen van de natuur zijn spoedig
bereikt. Welke betekenis moet men toekennen aan een gegeven, dat in
het organisme geen andere krachten werkzaam zijn dan fysisch-chemi-
sche? Het geeft geen verklaring voor de werking van het geheugen en
het bewustzijn.

De psycholoog Freud koppelt veel gegevens aan elkaar, vindt in het
bewustzijn de deur naar het onbewuste en daalt of tot in de kerkers
van het onbewuste en creeert de geschiedenis van de ziel, een absoluut
meesterwerk, dat verklaringen biedt voor al het menselijk streven en
handelen: de psychoanalyse. Met behulp van hypnose, introspectie en
de vrije woordassociatie, kan men doordringen tot de bodem van de
menselijke ziel. De persoonlijke levensgeschiedenis is geboren met alle
elementen van een Odyssee, een zwerftocht door het innerlijk. Equiva-
lenten van deze persoonlijke geschiedenis zijn terug to vinden in de
geschiedenis van de hele menselijke soort.
Dat men in diezelfde periode kan spreken van een introvertheid in de
Europese cultuur, waarin de innerlijke zoektocht hoog staat aan-
geschreven, blijkt uit de hausse aan autobiografieen, egodocumenten,
dagboeken en zelfportretten in de literatuur en de beeldende kunsten.
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In Het bewustzijn to lijf beschrijft Sacha Bern de opkomst van de
experimentele psychologie en in De toegang tot het onbewuste behan-
delt Jan Groen 'Freud en het Fin de Siecle'.
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De tweede Gouden Eeuw van de Nederlandse natuur-
wetenschap
H.A.M. Snelders

Inleiding

In de geschiedenis van de natuurwetenschappen in ons land') kunnen we
twee uitgesproken perioden van bloei onderscheiden. Allereerst het
tijdperk tegen het eind van de zestiende eeuw en de zeventiende eeuw.
De beoefening van de natuurwetenschappen in de Nederlanden speelde
zich tot aan de opkomst van de Republiek bijna uitsluitend in het zuiden
(het tegenwoordige Belgie) af. De wetenschap was vooral een handels- en
zeewetenschap. Zij verplaatste zich vooral na de val van Antwerpen
(1585) naar het noorden dankzij de vestiging van tienduizenden Zuid-
nederlandse immigranten die om religieuze, sociale en economische
omstandigheden hun vaderland verlieten. Hier werd de in 1575 gestichte
Leidse hogeschool binnen enkele jaren een centrum van wetenschaps-
beoefening, spoedig gevolgd door vier andere universiteiten en een aantal
'illustre scholen'. Een tweede bloeiperiode in de natuurwetenschappen
kende ons land in de laatste decennia van de negentiende eeuw en het
begin van de twintigste eeuw.

In 1875 kon men in ons land aan drie rijksuniversiteiten natuurweten-
schappen studeren: in Leiden, Groningen en Utrecht. Verder was er sinds
1864 in Delft een polytechnische school voor de opleiding van ingenieurs.
Wettelijk had men alleen recht aan een universiteit to studeren na het
behalen van het gymnasiumdiploma.

In 1863 had de staatsman Johan Rudolf Thorbecke, toen minister van
binnenlandse zaken, de hogere burgerschool (hbs) opgericht. Deze school,
waar geen Latijn en Grieks werd onderwezen, kwam overeen met de
toenmalige Duitse'Realschule'. In tegenstelling tot het gymnasium was de
hbs geen vooropleiding voor een universitaire studie, maar eindonderwijs
voor hen die na hun schooltijd een maatschappelijke betrekking wilden
aanvaarden. Men kon met een hbs-diploma alleen aan een universiteit
studeren na het behalen van een admissie-examen in Grieks en Latijn,
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waarvoor hetzelfde werd geeist als aan een gymnasium. In 1865 waren er
16 hbs-en met in totaal 1187 leerlingen en vijf jaar later al 32 hbs-en met
in totaal 2604 leerlingen. Pas in 1917 werd het abiturienten van de hbs
wettelijk toegestaan natuurwetenschappen aan een universiteit to
studeren.

Voor de natuurwetenschappen was de Wet op het Middelbaar Onderwijs
van 1863 van groot belang. Hoewel het nieuwe schooltype opgericht was
met een sociaal-economisch doel, namelijk de opleiding van leidingge-
vende functionarissen in handel en nijverheid, en niet als voorbereiding
tot een academische studie, kenmerkte ze zich doordat er grote aandacht
werd besteed aan wiskunde en een 'modern' behandeling van fysica,
chemie en biologie. Deze vakken werden door de gymnasia grotendeels
verwaarloosd. Abiturienten van een hbs waren daardoor in staat sneller
en met meer succes natuurwetenschappen to studeren. In een voordracht
over "de physiologische beteekenis der jongste stromingen op natuur- en
scheikundig gebied", op 3 april 1891 in Utrecht uitgesproken, gaf de
Amsterdamse hoogleraar Jacobus Henricus van 't Hoff een samenvatting
van de toenmalige stand van een nieuwe discipline, de fysische chemie,
waarvan hij een van de grondleggers was.) In zijn voordracht vroeg Van
't Hoff zich of "hoe het toch komt, dat juist in ons land zoovele schei-
kundigen door physische en zooveel natuurkundigen door chemische pro-
blemen aangetrokken worden". Volgens Van 't Hoff hangt dat allereerst
samen met de academische opleiding in ons land, waarbij men niet zo
vroeg specialiseert "als [...J onze Germaansche naburen" en hij zag er "een
eigenaardige uiting [in] van ons karakteristiek, vergeef de uitdrukking,
volksflegma". Er is echter nog een oorzaak van de toenmalige bloei-
periode op het gebied van de fysische chemie in ons land. Is daarin niet
de vrucht to zien van onze, in vele opzichten zoo uitnemende, Hoogere
Burgerschoolopleiding en zou die bloei niet worden verhoogd, door den
weg van Burgerschool tot Universiteit gemakkelijker to maken? Inderdaad,
het meerendeel dergenen die op dit gebied hebben meegewerkt, danken
hunne opleiding aan die H.B.S. Ik noem slechts Lorentz, Bakhuis
Roozeboom, Eykman, Reicher, Schwab, Hamburger en ook mij zelven".
Van 't Hoff zelf had van 1867 tot 1869 de hbs in Rotterdam doorlopen.
Hij geeft als andere voorbeelden van hbs-leerlingen een aantal vooraan-
staande geleerden: Hendrik Antoon Lorentz, sinds 1878 hoogleraar in de
theoretische natuurkunde in Leiden, die zonder twijfel als een van de
meest intelligente en veelzijdige fysici van zijn tijd is to beschouwen en
Hendrik Willem Bakhuis Roozeboom, toen privaatdocent in Leiden en la-
ter de opvolger van Van 't Hoff in Amsterdam, die bekend staat als de
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grondlegger van de fasenleer in ons land. Dan Johan Frederik Eykman,
toen privegeleerde in Amsterdam nadat hij directeur van het hygienisch-
farmaceutisch laboratorium in Nagasaki en Tokio en hoogleraar in chemie
en farmacie aan de universiteit van Tokio was geweest en die in 1897
hoogleraar in de farmacie in Groningen werd. Verder noemt Van 't Hoff
twee van zijn eerste promovendi, assistenten en medewerkers in
Amsterdam: Leonhardt Conrad Schwab en Lodewijk Theodorus Reicher.
De resultaten van hun promotie-onderzoekingen werden door Van 't
Hoff gebruikt voor zijn belangrijke boek Etudes de dynamique chimique
(1884), waarmee hij de grondslag voor de klassieke chemische kinetica als
deelgebied van de fysische chemie had gegeven. Tenslotte Hartog Jacob
Hamburger, een Utrechts fysico-chemicus, later hoogleraar in fysiologie
en histologie aan de Universiteit van Groningen en schrijver van het
belangrijke driedelige Osmotischer Druck and lonenlehre in der medicini-
schen Wissenschaften (1902-1904).

De oprichting van de hbs had ook grote invloed op het aantal studenten
in de natuurwetenschappen, omdat de behoefte aan natuurwetenschappe-
lijk opgeleide leraren snel toenam. Waren v66r 1863 de inschrijvingen
in wiskunde en natuurwetenschappen in Utrecht zeer laag (1840: 2; 1850:
2; 1860: 5), daarna nam het aantal studenten snel toe: in het studiejaar
1863-1864: 19 en in 1865-1866: 53.

Informatief zijn ook de carrieres van de promovendi in natuur- en
scheikunde aan onze universiteiten. Nemen we weer Utrecht als voor-
beeld. Tussen 1840 en 1867 promoveerden 16 studenten in de natuur-
kunde. De meesten van hen werden leraar aan een gymnasium (op een
aantal gymnasia werd wiskunde en natuurkunde onderwezen) en (na
1863) aan een hbs. In dezelfde periode promoveerden 22 studenten in de
scheikunde. V66r 1865 werden de meesten hoogleraar of ze gingen als
landbouwchemicus of mijnbouwchemicus naar Nederlands Oost-Indie.
Een positie als leraar was veel moeilijker to verkrijgen, in de praktijk
alleen aan de technische school in Utrecht (opgericht in 1850) of aan de
diergeneeskundige school in dezelfde stad. Van de scheikundepromovendi
werden er acht hoogleraar, vier leraar, vijf chemicus, twee privegeleerde,
twee arts en een apotheker. Van de zes promovendi tussen 1863 en 1866
begonnen er vier hun carriere als leraar aan een hbs.

Aan het eind van de negentiende eeuw, toen men zich in ons land nog
steeds vooral bekommerde om handel en landbouw en de chemische
industrie nog in de kinderschoenen stond, waren de beroepsmogelijk-
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heden voor scheikundestudenten nog steeds beperkt. Tussen 1877 en 1895
had Van 't Hoff in Amsterdam 36 promovendi, waarvan er acht hoog-
leraar, twee lector, dertien leraar, twaalf chemicus (in overheidsdienst of
in particuliere en in fabriekslaboratoria) en een apotheker werden. 70%
werd dus hoogleraar of leraar. Ook bij Van 't Hoffs opvolger Bakhuis
Roozeboom, die tussen 1896 en 1907 24 promovendi had, werden de
meesten (81%) hoogleraar of leraar.

De oprichting van de hbs was echter niet de enige oorzaak van de nieuwe
bloeiperiode van de natuurwetenschappen tegen het eind van de negen-
tiende eeuw. Belangrijk was ook de Hoger Onderwijswet van 1876 waarin
het in 1632 opgerichte Athenaeum Illustre van Amsterdam verheven werd
tot universiteit en gelijke rechten kreeg als de drie rijksuniversiteiten in
Groningen, Leiden en Utrecht. Voor de inrichting van het hoger onder-
wijs in ons land diende de Duitse universiteiten als voorbeeld. Net zoals
daar streefde men bij ons een eenheid van de wetenschappen en een een-
heid van onderwijs en onderzoek na. Het aantal leerstoelen werd uitge-
breid. Had men daarvoor slechts een hoogleraar voor de gehele natuur-
kunde of de gehele scheikunde, nu werden bestaande leerstoelen opge-
splitst: fysica in theoretische en experimentele fysica, chemie in
anorganische en organische chemie, enz. Hierdoor en door de verheffing
van het Amsterdamse Athenaeum Illustre tot universiteit werd het aantal
leerstoelen tussen 1875 en 1880 verdubbeld en werden ook (onbezoldigde)
privaatdocenten aan de universiteiten toegelaten.

De combinatie van de oprichting van de hbs en de Hoger Onderwijswet
van 1876 met de nadruk op onderzoek en onderwijs leidde weer tot de
noodzaak bestaande laboratoria to verbeteren en uit to breiden of nieuwe
laboratoria to bouwen. Zo werd in 1877 een nieuw fysisch laboratorium
aan de Bijlhouwerstraat in Utrecht geopend, in 1888 in Amsterdam en in
1892 in Groningen. Een nieuw chemisch laboratorium werd in 1892 in
Amsterdam en in 1903 in Utrecht gebouwd, enz., allemaal geheel volgens
de moderne eisen van de tijd.

De natuurwetenschappen aan de Nederlandse universiteiten in de
tweede helft van de negentiende eeuw

Wat had dat allemaal voor invloed op het niveau van de natuurweten-
schappen aan de Nederlandse universiteiten in de laatste decennia van de
vorige eeuw? Belangrijk waren de jaren 1873, 1874 en 1875 met de
namen van Van der Waals, Van 't Hoff en Lorentz. Op 14 juni 1873
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promoveerde in Leiden Johannes Diderik van der Waals op een proef-
schrift Over de continui'teit van den gas- en den vloeistoftoestand.
Promotor was Pieter Leonardus Rijke, die van 1845 tot 1882 de gehele
natuurkunde in Leiden vertegenwoordigde. In zijn proefschrift gaf Van
der Waals een verklaring voor het door de Schotse fysicus Thomas
Andrews in 1869 ontdekte verschijnsel dat er voor ieder gas een
temperatuur bestaat (de kritische temperatuur) waarboven men een gas
ook onder de hoogste drukken niet vloeibaar kan maken. Van der Waals
nam geen kwalitatief verschil aan tussen de gasvormige en de vloeibare
toestand van de materie, alleen mag men in het laatste geval de afme-
tingen van de moleculen niet meer verwaarlozen zoals wel bij gassen is
toegestaan. Tevens moet men de onderlinge zwakke aantrekking tussen
de moleculen in rekening brengen. Langs wiskundige weg wist Van der
Waals de ideale gaswet to verfijnen tot de naar hem genoemde wet (of
toestandsvergelijking) die het gedrag van gassen veel beter beschrijft dan
de ideale gaswet dat doet.

Van der Waals was toen nog een geheel onbekende natuurkundeleraar
aan de hbs in Den Haag. Dankzij een lovende bespreking van zijn
proefschrift door James Clerk Maxwell in het tijdschrift Nature van 1874
werd Van der Waals' prestatie spoedig in het buitenland bekend. In 1877
werd hij benoemd tot hoogleraar natuurkunde aan de nieuwe universiteit
van Amsterdam.

Van der Waals was geen experimentator, maar het type van een theore-
tisch fysicus die een sterke stimulans op de ontwikkeling van de
natuurkunde in ons land in het laatste deel van de vorige eeuw heeft
uitgeoefend. Zijn werk heeft een belangrijk gedeelte van de vooruitgang
op het gebied van de moleculairtheorie, de natuurkunde van de vloeistof-
fen en die van de lage temperaturen gestimuleerd. Nederlandse natuur-
kundigen hebben hierin, zeker in de periode 1870-1915, een aanzienlijk
aandeel gehad.

Van der Waals had een zware onderwijstaak. Hij doceerde de gehele
natuurkunde tot 1891 toen zijn taak gedeeltelijk werd overgenomen door
Willem Henri Julius en in 1897 door Remmelt Sissingh en Pieter Zeeman.

In september 1874, drie maanden voordat hij in Utrecht in de scheikunde
promoveerde, publiceerde Jacobus Henricus Van 't Hoff zijn beroemde
Voorstel tot uitbreiding der tegenwoordig in de scheikunde gebruikte
structuur-formules in de ruimte; benevens een daarmee samenhangende
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opmerking omtrent het verband tusschen optisch actief vermogen en
chemische constitutie van anorganische verbindingen. Op slechts twaalf
bladzijden tekst worden de grondslagen van de stereochemie uiteengezet.
Van 't Hoff nam aan dat de vier affiniteiten van het koolstofatoom naar
de hoekpunten van een tetraeder zijn gericht, in welks middelpunt het
koolstoofatoom zelf zich bevindt. Hi j voerde het begrip asymmetrisch
koolstofatoom in, dat wil zeggen een koolstofatoom dat met vier ver-
schillende atomen of atoomgroepen is verbonden. Van 't Hoff toonde
vervolgens het verband aan tussen de aanwezigheid van een asymmetrisch
koolstofatoom en het verschijnsel van de optische activiteit van or-
ganische koolstofverbindingen en liet zien dat alle koolstofverbindingen,
welke in oplossing het vlak van gepolariseerd licht draaien, een asym-
metrisch koolstofatoom bezitten. Daarnaast paste hij zijn tetraedermodel
toe op verbindingen waarin een twee- of drievoudige binding tussen twee
koolstofatomen voorkomt.

In 1877 werd Van 't Hoff lector in de theoretische en fysische scheikunde
en het jaar erop hoogleraar in scheikunde, geologie en mineralogie aan
de Universiteit van Amsterdam. In zijn Voorstel had hij de samenhang
tussen een fysische eigenschap (namelijk de optische activiteit) en de
chemische constitutie van een stof onderzocht. Nu wilde hij van alle
fysische en chemische eigenschappen van organische verbindingen een
systematisch overzicht samenstellen om daaruit een wiskundig-fysische
theorie of to leiden van de krachten die in een verbinding aanwezig zijn.
In Amsterdam begon Van't Hoff aan een onderzoeksprogramma, waaraan
hij zijn verdere leven zou wijden: het zoeken naar betrekkingen tussen
de fysische eigenschappen en de chemische constitutie van een stof of
van een systeem van stoffen. Dit leidde tot zijn Etudes de dynamique
chimique (1884), waarin de snelheid waarmee chemische reacties ver-
lopen, de theorie van het chemisch evenwicht en de affiniteitstheorie
worden behandeld, gevolgd door zijn theorie van de verdunde oplos-
singen (1885). In 1896 vertrok Van 't Hoff naar Berlijn als hoogleraar en
lid van de Pruisische Akademie van Wetenschappen.

Tenslotte het jaar 1875. Op 11 december promoveerde in Leiden Hendrik
Antoon Lorentz met een proefschrift Over de theorie der terugkaatsing
en breking van het licht, waarin hij aantoonde dat een verklaring van de
voortplanting van het licht met behulp van een mechanische theorie
onmogelijk is. Het is de elektromagnetische lichttheorie van Maxwell die
de eigenschappen van terugkaatsing en breking van het licht aan het
oppervlak van brekende stoffen beter kan verklaren dan de andere
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theorieen uit zijn tijd. Lorentz droeg daarmee belangrijk bij tot de
algemene aanvaarding van de theorie van Maxwell. Hij was toen leraar
wiskunde aan de hbs in Arnhem en werd in 1878 benoemd tot hoogleraar
in de theoretische natuurkunde in Leiden.

De benoemingen van Van der Waals (1877) en Van 't Hoff (1878) in
Amsterdam en van Lorentz (1878) in Leiden voerden tot een opbloei van
de natuurwetenschappen in ons land. Hier droegen vooral drie onder-
zoeksprogramma's toe bij: onderzoekingen over het gedrag van gassen,
fysisch-chemische onderzoekingen en het onderzoek naar het elektromag-
netisme. Successen bleven niet uit. Van der Waals publiceerde in 1880 de
afleiding van zijn wet van de overeenstemmende toestanden: het gedrag
van alle stoffen laat zich op dezelfde wijze wiskundig beschrijven als
men haar toestandsgrootheden (druk, volume en temperatuur) herleidt op
hun waarden bij het kritische punt.

Het theoretisch werk van Van der Waals werd in Leiden experimenteel
getoetst door Heike Kamerlingh Onnes. Ook deze was leerling van een
hbs, had gestudeerd in Groningen en was daar op 10 juli 1879 gepromo-
veerd op een proefschrift Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde.
In 1882 volgde de 28-jarige Kamerlingh Onnes Rijke in Leiden op als
hoogleraar in de experimentele natuurkunde en meteorologie. Hij wijdde
zijn gehele wetenschappelijk leven aan de opbouw van een groot koude-
laboratorium en aan proefnemingen bij zeer lage temperaturen. De wet
van de overeenstemmende toestanden van Van der Waals paste hij met
veel succes toe op de natuurkunde van de zeer lage temperaturen. Nadat
James Dewar in Londen in 1898 het waterstof vloeibaar had weten to
maken, lukte het Kamerlingh Onnes op 10 juli 1909 het laatste gas-
vormige element, het helium, bij -269° C vloeibaar to krijgen. Op 27 mei
1911 maakte hij zijn ontdekking van de suprageleiding (zoals hij het
verschijnsel in 1913 noemde) bekend: in vloeibaar helium was de
elektrische weerstand van metalen onmeetbaar klein. In plaats van de
verwachte temperatuursafhankelijke afname van de elektrische weerstand
werd deze bij een bepaalde temperatuur plotseling nul.

Kamerlingh Onnes' oudere collega Lorentz, die de leerstoel voor theo-
retische fysica bekleedde, hield zich vooral bezig met de kinetische
gastheorie en met de thermodynamica. Zijn grootste verdienste voor de
fysica was zijn elektronentheorie (1892), waarin hij een atomistische
structuur van de elektriciteit aannam. Lorentz maakte een streng
onderscheid tussen de kleine elektrisch geladen deeltjes in de weegbare
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materie en de ruimte daartussen. Deze wordt ingenomen door de onweeg-
bare ether, welke volkomen vast en onbeweeglijk is. De materie is
volkomen doordringbaar voor de ether en de ether voor de materie. Deze
is samengesteld uit negatief geladen elektronen en positief geladen ionen.
Bij elektrische neutraliteit zijn er evenveel elektronen als ionen. In
metalen kunnen de elektronen vrij bewegen; in niet-geleiders zijn ze
elastisch aan hun evenwichtsplaats gebonden. Alle elektrische en mag-
netische verschijnselen worden volgens Lorentz alleen door het gedrag
van deze elektrische ladingsdragers veroorzaakt.

Assistent van Lorentz was Pieter Zeeman, ook al een hbs-leerling, die
in Leiden had gestudeerd en op 18 januari 1893 gepromoveerd was op het
proefschrift Metingen over het verschijnsel van Kerr. Zeeman werd
internationaal bekend toen hij in oktober 1896, vlak na zijn benoeming
tot lector in Amsterdam, het naar hem genoemde effect van de splitsing
van spectraallijnen in een sterk magneetveld ontdekte. Bij zijn eerste
proeven aan de natrium-D-lijn nam Zeeman alleen een verbreding van
de lijn waar. Lorentz interpreteerde deze eerste resultaten van Zeeman
met zijn voorstelling van het quasi-gebonden elektron uit zijn elektro-
nentheorie en voorspelde bepaalde polarisatieverschijnselen. Zeeman
lukte het de theorie van Lorentz proefondervindelijk to bevestigen en kon
aantonen dat bij transversale waarneming de randen loodrecht op het
magnetisch veld staan en bij longitudinale waarneming tegengesteld
circulair gepolariseerd zijn. In hetzelfde jaar 1896 lukte het Zeeman aan
enige spectraallijnen van cadmium en zink de splitsing in een triplet bij
transversale en in een doublet bij longitudinale waarneming, waarmee de
overeenstemming van theorie en experiment werd aangetoond. Wat later
ontdekte hij het zogenoemde anomale Zeeman-effect, dat wil zeggen de
splitsing in meer dan drie lijnen. Zeeman was sind 1894 privaatdocent in
wis- en natuurkunde in Leiden, werd in 1896 benoemd tot lector en in
1900 tot hoogleraar in Amsterdam. Hier werd hij collega van Hugo de
Vries, die sinds 1878 hoogleraar in de experimentele plantenfysiologie
was en zich vooral bezig hield met plasmolyseverschijnselen en met
erfelijkheidsvraagstukken, waarover hij tussen 1901 en 1903 zijn twee-
delige Die Mutationstheorie. Versuche and Beobachtungen uber die
Entstehung der Arten im Planzenreiche publiceerde. In 1900 herontdekte
hij als eerste de toen vergeten wetten van Gregor Johann Mendel.

Het werk van De Vries betekende een geweldige impuls voor de studie
van de experimentele biologie. Zijn collega Van 't Hoff hield zich bezig
met het vraagstuk hoe groot de affiniteit is die in gekristalliseerd
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natriumsulfaat het kristalwater vasthoudt. Is het niet mogelijk deze
wateraantrekking voor eenvoudiger gevallen op een meer directe manier
to meten? Als dat mogelijk zou zijn, dan is een waterige oplossing
daarvoor de eenvoudigst denkbare en veel eenvoudiger dan de kristal-
waterbinding. Later vertelde Van 't Hoff dat de oplossing van het
probleem hem door De Vries werd gegeven die zich toen bezighield met
osmotische proeven en hem op de onderzoekingen van de planten-
fysioloog Wilhelm Pfeffer wees. De bioloog De Vries maakte de chemicus
Van 't Hoff opmerkzaam op het verschijnsel van de osmose in een
plantencel en dit leidde tot de theorie van de osmotische druk (1885).
Hiermee werd Van 't Hoff een van de grondleggers van de fysische
chemie, een nieuwe discipline die snel een eigen tijdschrift kreeg. Met
zijn Duitse collega Wilhelm Ostwald gaf Van 't Hoff vanaf 1887 het
Zeitschrift fur physikalische Chemie uit. In de eerste jaargang vinden we
o.a. de beroemde publikatie van Van 't Hoff over de rol van de osmo-
tische druk in de analogie tussen oplossingen en gassen". Van 't Hoff
paste de wetten van de thermodynamica toe op zijn experimenten en
kwam tot het eenvoudige resultaat dat alle wetten uit de natuurkunde
voor verdunde gassen ook gelden voor verdunde oplossingen van stoffen
indien men voor het begrip gasdruk de osmotische druk in de plaats stelt.
De afwijking die de elektrolyten vertoonden van de eenvoudige, door
Van 't Hoff opgestelde wetten, was voor de Zweed Svante Arrhenius
aanleiding tot het opstellen van zijn theorie van de elektrolytische
dissociatie.

Niet alleen de fysica, chemie en biologie bloeiden in deze tijd in ons
land. In Groningen vinden we Jacobus Cornelis Kapteyn, sinds 1877
professor in de astronomie en bekend door zijn studie van de ruimtelijke
verdeling en beweging van de sterren. Diederik Johannes Korteweg, een
promovendus van Van der Waals, werd een van de belangrijkste ver-
nieuwers van de wiskunde in ons land. Hij was vanaf 1881 hoogleraar in
wiskunde, mechanica en astronomie in Amsterdam. Een van zijn promo-
vendi was Luitzen Egbertus Jan Brouwer, vooral bekend door zijn bij-
dragen tot de topologie (1909-1912) en grondlegger van de intuitionis-
tische wiskunde. Brouwer was privaatdocent (1909) en hoogleraar (1912)
in de wiskunde in Amsterdam. Korteweg was verder leermeester van de
latere wiskundige en filosoof Gerrit Mannoury.

Deze bloeiperiode van de natuurwetenschappen in Nederland leidde tot
verschillende onderzoeksscholen, waar niet alleen landgenoten maar ook
buitenlandse fysici, chemici en biologen studeerden. Zo kwamen talrijke
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fysici naar Leiden om bij Kamerlingh Onnes over de fysica van de zeer
lage temperaturen to werken. Ze namen deel aan het Leidse onderzoeks-
programma, zoals anderen in Amsterdam bij Van 't Hoff en Van der
Waals. De betekenis van de Nederlandse natuurwetenschappen tegen het
eind van de vorige eeuw blijkt ook uit het feit dat aan niet minder dan
vijf landgenoten de Nobelprijs werd toegekend, een prijs die in onze
eeuw als enig internationaal erkend criterium geldt voor de belangrijkste
ontdekkingen op het gebied van de exacte natuurwetenschappen. De eers-
te Nobelprijs voor scheikunde werd in 1901 aan Van 't Hoff toegekend
"als erkenning voor de buitengewone verdiensten die hij bewezen heeft
door de ontdekking van de wetten van de chemische dynamica en de
osmotische druk in oplossingen". Vier Nederlanders kregen de Nobelprijs
voor natuurkunde. In 1902 Lorentz en Zeeman gezamenlijk "als erkenning
voor de buitengewone verdiensten die zij bewezen hebben door hun onder-
zoekingen over de invloed van het magnetisme op stralingsverschijnselen".
Van der Waals kreeg de prijs voor 1910 "voor zijn werk over de toe-
standsvergelijking voor gassen en vloeistoffen" en Kamerlingh Onnes de
prijs voor 1913 "voor zijn onderzoekingen over de eigenschappen van de
materie bij lage temperaturen welke onder andere leidden tot de bereiding
van vloeibaar helium".

Centra van wetenschapsbeoefening in ons land

Vergelijking van het niveau van de natuurwetenschappen in Nederland
en andere landen3> in de periode van 1870 tot 1910 (of wat ruimer tussen
1860 en 1940) toont de grote bloei van de natuurwetenschappen in ons
land met Lorentz, Van der Waals, Van 't Hoff, Kamerlingh Onnes, De
Vries, Kapteyn en hun leerlingen. De centra van deze natuurwetenschap
waren de universiteiten van Amsterdam en Leiden en in mindere mate
die van Groningen. Utrecht speelde nauwelijks een rol van betekenis.
Dit is merkwaardig omdat de Utrechtse universiteit in het midden van de
negentiende eeuw juist de belangrijkste was voor de studie van de
natuurwetenschappen in Nederland. Vanaf 1840 was Gerrit Jan Mulder
daar hoogleraar in de scheikunde. Hi j was de grote hervormer van de
natuurwetenschappelijke studie in ons land, in het bijzonder door de
grote waarde die hij aan praktisch onderwijs op het laboratorium
toekende. Wetenschappelijk was Mulder belangrijk in de studie van de
eiwitten en hij was een van de eerste landbouwchemici. Verder werkte
in Utrecht Christophorus Didericus Henricus Buys Ballot, de grondlegger
van de meteorologie als wetenschappelijke discipline (1854), en Pieter
Harting, vanaf 1843 buitengewoon en vanaf 1846 gewoon hoogleraar in
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de dierkunde. Harting was een overtuigd aanhanger van de leer van
Darwin en maakte de evolutietheorie in het eerste deel van zijn Leerboek
der dierkunde in haren gehelen omvang (1862) algemeen bekend. Door
hem verbreidden zich de ideeen van Darwin snel over de Nederlandse
universiteiten.°)

De oorzaak dat de Utrechtse universiteit tegen het eind van de vorige
eeuw achterliep in de opbloei van de natuurwetenschappen is vooral in
de politieke omstandigheden to zoeken. De grote investeringen in mensen
en middelen door de specialisering van de natuurwetenschappers en de
schaalvergroting van het onderzoek voerden tot diepgaande politieke
discussies over een mogelijke sluiting van een van de universiteiten
waarbij men aan Utrecht dacht. Dit dreigende gevaar verdween pas in
1884. Tot dat jaar had men uiteraard in Utrecht weinig aan vernieu-
wingen gedacht. De scheikunde werd vertegenwoordigd door Eduard
Mulder voor de organische en Hendrik Cornelis Dibbits voor de algemene
en anorganische chemie, twee chemici die wetenschappelijk weinig voor-
stelden en pas in 1902 met emeritaat gingen. Toen kon een nieuwe pe-
riode beginnen in het onderwijs en onderzoek in de scheikunde in
Utrecht met de benoeming van Ernst Cohen, een leerling van Van 't
Hoff, voor de algemene en fysische chemie en Pieter van Romburg voor
de organische chemie. Wat de natuurkunde betreft was de situatie niet
veel beter. In 1876 was Buys Ballot hoogleraar in de experimentele
natuurkunde en de mechanica en Cornelis Hubertus Carolus Grinwis in
de wiskundige natuurkunde (theoretische natuurkunde). Vanaf 1878 nam
Grinwis de mechanica van Buys Ballot over. Deze had weinig belangstel-
ling voor de experimentele fysica en hield zich vooral met zijn geliefde
meteorologie bezig. Grinwis had vooral interesse voor de wiskundige
behandeling van fysische problemen, maar was - evenmin als Buys
Ballot - erg geinteresseerd in verklaringshypothesen. Beiden gingen er
vanuit dat onze wetenschappelijke kennis door waarnemingen moet wor-
den vermeerderd en dat alles wiskundig moet worden uitgewerkt. Origi-
nele bijdragen tot de natuurkunde van hun tijd deden geen van beiden.
Ook hier trad pas in de twintigste eeuw een verandering ten goede in.
Alleen de biologie had'geluk'. Harting ging in 1882 met emeritaat. Zijn
opvolger was zijn leerling Ambrosius Arnold Willem Hubrecht met een
leeropdracht voor zoologie, vergelijkende anatomie en fysiologie.
Hubrecht was een uitstekend bioloog met bijzondere belangstelling voor
de vergelijkende anatomie en embryologie, juist die onderdelen van de
zoologie die men toen als wezenlijk voor fylogenetische reconstructies
beschouwde.
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Bestudering van de natuurwetenschappen in ons land in de tweede helft
van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw last zien
dat in het algemeen Nederlandse natuurwetenschappers weliswaar snel
nieuwe natuurwetenschappelijke theorieen uit het buitenland aanvaarden,
maar dat het ontbrak aan wetenschappelijke originaliteit.-' Deze situatie
veranderde rond 1850 toen aan de Utrechtse universiteit een herstel van
natuurwetenschappelijk onderwijs en onderzoek plaats vond. De eigen-
lijke doorbraak vond rond 1870 aan de universiteiten van Leiden en
(vanaf 1877) van Amsterdam plaats dankzij de oprichting van de hbs in
1863 en de Hoger Onderwijswet van 1876. Toen vonden de Nederlandse
geleerden weer aansluiting aan het internationale niveau met onder-
zoekers van internationale faam als Van der Waals, Van 't Hoff, De
Vries, Lorentz, Zeeman, Kapteyn, enz. De bloeiperiode die toen ontstond
duurde tot aan het interbellum. De Nederlandse natuurwetenschappers
behielden nog steeds een goede naam tot ver buiten onze grenzen. Een
nieuwe generatie zette de traditie van hun leermeesters voort en liet ons
land zijn internationale plaats in de natuurwetenschappen behouden. Deze
periode werd afgebroken en onderbroken door de Tweede Wereldoorlog
toen de natuurwetenschappen in ons land gescheiden werden van de
nieuwe Engelse en Amerikaanse ontwikkelingen.

Nationalisme en natuurwetenschappen?

Men kan zich afvragen of bij de opbloei van de natuurwetenschappen in
ons land tegen het eind van de vorige eeuw ook het Fin de Siecle een rol
heeft gespeeld.) In de ons omringende landen kenmerkte het Fin de
Siecle zich door een gevoel van verontrusting bij een deel van het
ontwikkelde publiek. Het algemeen aanvaarde vaste vooruitgangsgeloof
werd steeds meer ondermijnd door fatalisme; men zag decadentie optre-
den zoals we dat tegenkomen in de toenmalige literatuur, beeldende
kunsten en soms in de wetenschap. In ons land heeft echter het ver-
nieuwingstreven in de cultuur van het Fin de Siecle de overhand gehad.
Dat optimisme begon met de beweging van de Tachtigers.7 Er was meer
een gevoelen van optimisme dan een stemming van ondergang en deca-
dentie.8) Wat we wel zien is dat tegen het eind van de negentiende eeuw
het nationaal zelfbewustzijn sterk toegenomen en het schrikbeeld van
verval grotendeels overwonnen was. Nederland kende op de breuklijn van
beide eeuwen een fel nationalisme, dat sterk gestimuleerd werd door
Oranje- sentiment bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in septem-
ber 1898 en door de tweede Boerenoorlog die in 1899 uitbrak.

24



Nationalisme komen we ook in de natuurwetenschappen van die tijd
tegen. In voordrachten van het in 1887 opgerichte Nederlands Natuur-
en Geneeskundig Congres wordt regelmatig gewezen op het feit dat de
natuurwetenschappen van nationaal belang zijn en dat het een wezenlijke
taak van de samenleving is die to bevorderen.9) Lorentz, Van der Waals
en Kamerlingh Onnes maakten ons land tot een 'grote mogendheid' op
het gebied van de natuurkunde. Ze stichten een 'Nederlandse' school in
de fysica, zoals Van 't Hoff een 'Nederlandse' school in de chemie
stichtte. Naar aanleiding van de verschijning van het eerste nummer van
het Zeitschrift fur physikalische Chemie onder redactie van Van 't Hoff
en Wilhelm Ostwald, schreef Charles Marinus van Deventer (chemicus,
leerling van Van 't Hoff en een van de Tachtigers): In de "eerste afleve-
ring waait de driekleur op meer dan een plaats [...J Als dat zoo doorgaat
[...J zal Holland een der belangrijkste centra der nieuwe chemie wor-
den".10) En in de rubriek 'varia' wees hi j op de vooraanstaande rol die de
onderzoekingen van de 'Nederlandsche scheikunde' over het scheikundig
overgangspunt in het Amsterdamse laboratorium van Van 't Hoff voor de
nieuwe fysische scheikunde betekenen.l')
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Godgelijke wetenschap:
het energetisch wereldbeeld van Wilhelm Ostwald
en de geschiedenis van het scientisme

C. Hakfoort

Een wandeling in Berlijn

lets meer dan honderd jaar geleden, in de lente van 1890, om vier of
vijf uur in de ochtend, was een man op weg naar de Berlijnse Tier-
garten, het grote park in het midden van de stad. De man was hoog-
leraar in de fysische chemie aan de universiteit van Leipzig. Zijn naam
luidde Wilhelm Ostwald. Met zijn 36 jaar was hij reeds een interna-
tionale autoriteit op zijn vakgebied. Bijna twintig jaar later, in 1909,
zou hij de Nobelprijs krijgen.')

Waarom liep in het voorjaar van 1890, 's morgens in alle vroegte, de
scheikundehoogleraar Wilhelm Ostwald naar de Berlijnse Tiergarten?
Ostwald had de avond daarvoor gesproken met een groep fysici over
zijn plannen om de gehele natuurkunde en scheikunde to hervormen.
Hij had vol enthousiasme zijn ideeen verdedigd om de bestaande theo-
rieen van de fysica en de chemie van nieuwe fundamenten to voorzien.
Een van zijn Berlijnse collegas, de werkloze natuurkundige E. Budde,
had hij proberen over to halen om een natuurkundeleerboek to schrij-
ven op deze nieuwe basis. Die nieuwe basis was de energetica, de
algemene leer van de energie. Het begrip energie was sinds een jaar of
vijftig een steeds belangrijker rol gaan spelen in allerlei delen van de
natuurkunde en chemie, in het bijzonder in de thermodynamica.
Ostwald probeerde de centrale rol van het begrip energie uit to buiten
door de fysica en chemie vanuit dat begrip en de bijbehorende ther-
modynamische wetten opnieuw op to zetten. Dat deed hij in het voet-
spoor van zijn tijdgenoot G. Helm, die in 1887 een schets van ener-
getica had gepubliceerd.

Het enthousiasme van de professor uit Leipzig had geen weerklank
gevonden bij de Berlijnse fysici, met uitzondering van Budde. De
anderen hadden zijn plannen zelfs bespot, maar daarmee hadden ze
volgens Ostwald alleen maar bereikt dat hij in zijn overtuiging was
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gesterkt. Het was al laat geweest toen ze uit elkaar gingen. Ostwald had
een paar uur in zijn hotel geslapen, was toen wakker geworden en
ogenblikkelijk gingen zijn gedachten verder waar ze de vorige avond
waren gestopt. Hij kon de slaap niet meer vatten en besloot een wan-
deling to maken in de Tiergarten.2

Eenmaal in het park ervoer Ostwald het grootste geluk dat hem ooit
was overkomen. Het gevoel van geluk was, zo schreef hij ruim twintig
jaar later, alleen vergelijkbaar "mit den hochsten Geffchlen meines
Liebesfruhlings". Vogels sjilpten en kwetterden op alle twijgen, goud-
groene bladeren glansden tegen een lichtblauwe hemel, vlinders namen
een zonnebad op de bloembladeren. Alles keek hem met nieuwe,
onwennige ogen aan en het was hem to moede alsof hij voor de eerste
keer al deze heerlijkheden beleefde. Het was voor hem "ein wahres
Pfingsten", "eine Ausgiefung des Geistes"; het denkproces "fur die
allseitige Gestaltung der energetischen Weltauf fassung" voltrok zich
zonder enige inspanning: "jedes Ding sah mich an, als ware ich eben
gemdf3 dem biblischen Bericht geschaf fen and in das Paradies gesetzt
worden and gdbe allem seinen wahren Namen"3)

Het paradijselijke gevoel van de hooggeleerde Adam die kennis heeft
van de ware aard der dingen, hield de hele ochtend aan: "ich konnte
nicht mode werden, durch den gldnzenden Fruhling zu gehen and mein
inneres Auge fiber die plotzlich aufgetanen, unbegrenzt herrlichen and
unbegrenzt weiten Fernen schweifen zu lassen".°) Diezelfde ochtend nog
maakte hij enkele collega's deelgenoot van zijn zojuist verworven in-
zichten. Zijn prediking voor de energetica was echter tevergeefs.
Niemand kon vermoeden, waarschijnlijk ook Ostwald niet, dat hij
twintig jaar later, kort na het ontvangen van de Nobelprijs, zou begin-
nen met het schrijven van ruim honderd wekelijkse "Sonntagspredig-
ten", waarin hij niet alleen een populair-wetenschappelijke versie van
de energetica maar vooral zijn inmiddels ontwikkelde energetische
wereld- en levensbeschouwing uitdroeg.6)

Natuurwetenschappelijk wereldbeeld en scientisme

In dezelfde periode waarin Ostwald zijn 'wetenschappelijk onder-
bouwde' preken schreef, publiceerde hij het verhaal over zijn verblijf
in de Tiergarten. Hij wilde aan zijn lezers duidelijk maken dat zijn
leven destijds een beslissende wending had genomen. Vanaf die och-
tend in Berlijn had zijn leven grotendeels in het teken gestaan van het
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ontwikkelen en verkondigen van wat hij samenvatte als zijn "energe-
tische Anschauungen" of "das energetische Denken": de wetenschap-
pelijke energetica en de energetische wereld- en levensbeschouwing. )
Het valt to betwijfelen of Ostwald zich de omstandigheden en de
betekenis van de Berlijnse wandeling twintig jaar na dato goed heeft
kunnen herinneren. Niettemin geeft het verhaal misschien een deel van
de verklaring en op zijn minst een levendige illustratie van de op zich-
zelf onbetwijfelbare gedrevenheid van Ostwald voor de energetica en
de energetische levensbeschouwing.

Een belangrijke reden om dit verhaal en daarmee Ostwalds energetisch
wereldbeeld aan de orde to stellen is, dat dit aspect van Ostwalds leven
en werk ons inzicht kan vergroten in de wereldbeschouwelijke rol
van de natuurwetenschap rond de laatste eeuwwisseling. Ostwalds
energetisch wereldbeeld kwam voort uit een met de natuurwetenschap
verbonden denkhouding, die in essentie teruggaat tot de zeventiende-
eeuwse Wetenschappelijke Revolutie en de achttiende-eeuwse Verlich-
ting. In de loop van de negentiende eeuw ging niet alleen de methode
maar ook de inhoud van de natuurwetenschappen invloed uitoefenen
op het denken. Het groeiende succes van de natuurwetenschappen
stond borg voor een grote intellectuele en maatschappelijke aantrek-
kingskracht van de diverse inhoudelijke varianten van wat wel 'het
natuurwetenschappelijk wereldbeeld' wordt genoemd. Mede als gevolg
hiervan zou er rond 1900 een 'kloof zijn ontstaan tussen het natuur-
wetenschappelijk wereldbeeld en een op de literatuur en de geestes-
wetenschappen georienteerde visie op de wereld. In dit verband
worden dan meestal de 'twee culturen' van C.P. Snow aangehaald.8)
Deze twee begrippen - 'het natuurwetenschappelijk wereldbeeld' en de
'kloof tussen de twee culturen' - zijn even vaag als belangrijk.
Ostwalds leven en werk biedt ons de gelegenheid om een voorbeeld
van een in detail uitgewerkt en een breed scala van onderwerpen
bestrijkend natuurwetenschappelijk wereldbeeld to bestuderen en
daarmee to komen tot een beter begrip van een historisch verschijnsel
dat zich in veel andere gevallen in minder complete of minder zicht-
bare vorm voordoet. Dit artikel zal op indirecte en onverwachte wijze
ook bijdragen aan het inzicht in de kloof tussen de twee culturen.
Ostwald ontkende namelijk het bestaan van de kloof op een zo conse-
quente wijze, dat de aard van de kloof daardoor des to helderder
wordt.
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Het verhaal van Ostwalds persoonlijke pinksteren bevat alle thema's
van zijn leven en werk die ik hierna aan de orde wil stellen. In de
eerste plaats is het verhaal een weergave van de hoop, of eigenlijk de
innerlijke zekerheid, dat zijn ideeen over energie uitgewerkt kunnen
worden tot een omvattende natuurwetenschappelijke theorie, de ener-
getica, die de eenheid in de anorganische natuur zou laten zien. Wat
hield de energetica in, en in hoeverre gaf deze theorie een alternatief
voor de orientatie op de mechanica, die voor vele delen van de fysica
en chemie gold? Dat zijn de vragen die ik zal bespreken.

In het verhaal van Ostwald over zijn nachtelijke wandeling is geen
beperking to zien tot de wetenschap van de levenloze natuur en zelfs
niet tot de natuurwetenschap. Het inzicht dat hem gegund werd, was
een inzicht in de wereld als geheel: de wereld van planeten, stenen en
chemische stoffen, maar ook van planten, dieren en mensen. De "ener-
getische Weltauffassung" zou voor Ostwald dezelfde draagwijdte krij-
gen als bijvoorbeeld de aristotelische filosofie. Na enkele incidentele
pogingen, trachtte hij vanaf 1901 in woord en geschrift steeds meer
onderdelen van de menselijke kennis op to bouwen op basis van de
natuurwetenschappelijke energetica. Ostwald drukte deze gedachte op
een voor hem karakteristieke, namelijk persoonlijke wijze als volgt Wit-
Vas energetische Denken [nahm ] von einem Gebiete meines Geistes
nach dem andern Besitz"9) Het volgende onderdeel van het artikel sluit
aan bij dit 'geestelijk imperialisme' van de natuurwetenschap. Wat was
Ostwalds rechtvaardiging om uitgerekend de natuurwetenschap (in
feite de energetica) als basis van de kennis to kiezen en waarom
meende hij daarmee in feite de gehele menselijke kennis to kunnen
opbouwen?

Het derde thema - naast de eenheid in de natuurwetenschap en de
universele pretenties van de natuurwetenschap - dat tot uitdrukking
komt in het lenteverhaal van Ostwald, is de religie. Op zichzelf hoeft
het nog niets to betekenen dat Ostwald zich vergeleek met Adam in het
paradijs of het verhaal van pinksteren gebruikte om zijn moment van
inzicht to beschrijven, maar, zoals we nog zullen zien, zal hij twintig
jaar later over de wetenschap spreken als de plaatsvervangster van God
en de religie. Het gebruik van religieuze beelden verwijst dus naar iets
fundamenteels. Weliswaar had voor Ostwald de kerk en het christelijke
geloof afgedaan, maar er was voor hem een alternatief, dat bepaalde
trekken met de religie gemeen had: het geloof in de menselijke rede,
en in het bijzonder het geloof in de natuurwetenschap. De natuur-
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wetenschap diende de kerk en de religie niet alleen to bestrijden maar
ook hun plaats in to nemen. De wetenschap leverde niet alleen kennis
over de natuur, maar vormde ook de bron van ons geluk en de basis
van de moraal. In dit artikel zal ik eerst de inhoud van de energetische
wereld- en levensbeschouwing illustreren aan Ostwalds 'natuurweten-
schappelijke' visie op geluk en moraal, en daarna de praktijk van het
energeticisme bespreken aan de hand van een aantal voorbeelden uit de
sfeer van de politiek en, vooral, de (plaatsvervangende) religie.

De drie kenmerken van Ostwalds denken - het streven naar een geuni-
ficeerde natuurwetenschappelijke theorie, het gebruik van deze theorie
als basis voor een alomvattende filosofie, het in de praktijk brengen
van deze filosofie als een wereld- en levensbeschouwing die de chris-
telijke religie vervangt - definieren tezamen een expliciete en tot in
detail uitgewerkte vorm van geloof in de natuurwetenschap. Dit ge-
bruik van de natuurwetenschap wordt vaak aangeduid met de term
scientisme. Het doel van dit artikel is het geven van een analyse van
Ostwalds scientisme.10) Tevens hoop ik dat de beschrijving van de bij
Ostwald aanwezige opvattingen en houdingen het gemakkelijker maakt
om scientistische trekken bij andere door de natuurwetenschappen
geinspireerde denkers to herkennen en to omschrijven.11)

Weliswaar was het scientisme van Ostwald uitzonderlijk in zijn com-
binatie van breedte, helderheid en explicitering, maar het was in zijn
grondtrekken niet uniek voor zijn tijd. Integendeel, Ostwalds natuur-
wetenschappelijk wereldbeeld was slechts een van de vele in een eeuw
die wel de eeuw van de natuurwetenschap is genoemd.l2> Natuurweten-
schap en techniek kregen in deze eeuw vele successen bijgeschreven op
hun staat van dienst. De maatschappelijke status groeide en mede hier-
door nam op levensbeschouwelijk terrein de invloed van de methode
en resultaten van de natuurwetenschappen toe. In de tijd van Ostwald
kan men denken aan Ernst Haeckel en andere sociaal-darwinisten,
rond het midden van de negentiende eeuw aan de door de fysiologie
geinspireerde wetenschappelijke materialisten, zoals Buchner en
Moleschott. Zeer invloedrijk was ook het positivisme van Comte. Die
baseerde zich niet op een specifieke natuurwetenschappelijke theorie,
maar propageerde een naturalistische wetenschappelijke methode op
het gebied van de maatschappijwetenschappen en werd daarmee een
van de grondleggers van de sociologie. Net als Ostwald later zou doen,
streefde hij naar een synthese waarin de eenheid van alle kennis tot
uitdrukking zou komen. Deze synthese meende hij ook bereikt to heb-
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ben in zijn Cours de philosophie positive. Minder bekend is dat Comte
en sommigen van zijn navolgers een positivistische 'religie' ontwikkel-
den. Het zou verkeerd zijn om het religieuze, of pseudo -religieuze
aspect van het scientisme to verwaarlozen. Het is veelzeggend dat ook
bij Ostwald dit aspect duidelijk aanwezig is. De vraag komt op of de
historische lotgevallen van het natuurwetenschappelijk wereldbeeld
misschien beter to begrijpen zijn door oog to hebben voor de daarmee
verbonden religieuze aspecten. In het laatste onderdeel van dit artikel
kom ik hierop terug.

De natuurwetenschappelijke basis: de energetica

Ostwald heeft zijn wetenschappelijke reputatie verworven als schei-
kundige. Samen met de Nederlander Van 't Hoff en de Zweed
Arrhenius was hij verantwoordelijk voor de erkenning van de fysische
chemie als een zelfstandige tak van wetenschap. Dat heeft Ostwald niet
alleen bereikt door onderzoek to doen en onderwijs to geven, maar ook
door grote organisatorische activiteiten to ontplooien. Zo was hij in
1887 mede-oprichter en daarna de belangrijkste redacteur van het
Zeitschrift fur physikalische Chemie, het blad dat de nieuwe discipline
een gezicht gaf.

In zijn chemische werk is hij de grote unificerende waarde van het
begrip energie gaan inzien.13> De hang naar een samenhangende theorie
die de gehele fysica en chemie omvatte bracht hem buiten de grenzen
van de chemie en voerde tot zijn deelname aan het debat in de jaren
negentig van de negentiende eeuw over de eenheid van de fysische
wetenschappen. In die tijd was het mechanistische programma nog
dominant. Dat programma hield in dat de fysici probeerden hun theo-
rieen over warmte, elektriciteit, licht enzovoort, zoveel mogelijk op
een theoretische basis van aan de mechanica ontleende begrippen en
wetten op to trekken. Die basis werd gevormd door begrippen als
materie, beweging en ether, en door de bewegingswetten van Newton.
Recent was Maxwell er in geslaagd de gebieden van de elektro-
magnetische en optische verschijnselen to verenigen, door de elektro-
magnetische en de optische ether met elkaar to vereenzelvigen. Maar
de relatie van de nieuwe negentiende-eeuwse theorieen, de elektro-
dynamica en de thermodynamica, tot het mechanistische programma
waren zeker niet volledig tot klaarheid gebracht. Dat gold in het bij-
zonder voor de pogingen om de theorie van de warmteverschijnselen,
de thermodynamica, op to nemen in de mechanistische synthese.la)
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Enige tijd was er voor het mechanistische programma geen alternatief
beschikbaar dat, in ieder geval potentieel, dezelfde reikwijdte bezat.
Dat veranderde in het laatste decennium van de eeuw. Het eerste alter-
natief in de rij van potentieel complete programmas was de energe-
tica, die in Ostwald haar meest prominente en produktiefste vertegen-
woordiger vond. In de eerste helft van de jaren negentig werkte
Ostwald met anderen aan wat hij steeds meer ging beschouwen als zijn
eigen schepping. De energetica was de algemene wetenschap van de
energie, die alle verschijnselen die tot dan toe op verschillende manie-
ren in de mechanica, de elektrodynamica, de warmteleer en de chemie
waren behandeld vanuit hen gezichtspunt wilde begrijpen. De kern van
de energetica werd gevormd door twee wetten, die voortbouwden op
de twee hoofdwetten van de thermodynamica - precies de theorie waar
het mechanistische programma problemen mee had. De eerste hoofd-
wet van de energetica was de wet van behoud van energie. Deze wet
hield in dat de verschillende energievormen die op de diverse gebieden
van de natuur- en scheikunde bekend waren (mechanische energie,
elektrische energie, magnetische energie, warmte, chemische energie)
in elkaar omgezet konden worden en dat daarbij de totale hoeveelheid
energie behouden bleef. De tweede hoofdwet van de energetica was
een generalisatie van de tweede hoofdwet van de thermodynamica.
Voor Ostwald bepaalde de tweede hoofdwet van de energetica wanneer
een energietransformatie plaats had en wanneer niet. Omdat voor de
latere Ostwald alles wat er gebeurde in laatste instantie niets anders
was dan een verandering van energie, hield dit in dat deze wet be-
paalde of iets gebeurde of niet. Om die reden beschouwde hij de wet
later als "das allgemeine Gesetz des Geschehens".0)

De energetica zou de theoretische unificatie brengen die het mechanis-
tische programma volgens Ostwald tevergeefs had trachten to bereiken.
Dit waren hoge en misschien wel onvervulbare pretenties. Niettemin
werd de zich ontwikkelende energetica serieus genomen door erkende
theoretische natuurkundigen als Max Planck en Ludwig Boltzmann.
Beiden correspondeerden met Ostwald over de zich ontwikkelende
energetica. Boltzmann zorgde er bovendien voor dat de energetica zich
kon presenteren op een groot congres van de Duitse vereniging van
natuurwetenschappers en geneeskundigen dat in 1895 to Lubeck werd
gehouden. Na twee voordrachten en een uitvoerige discussie, die in
totaal zo'n acht uur in beslag namen en hun neerslag vonden in een
boek en meer dan tien artikelen, was in feite het wetenschappelijke
doek voor de unificerende pretenties van de energetica gevallen.
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Ostwald, zijn medestrijder Georg Helm en een handvol andere mede-
standers, waren de enigen die daarvan niet overtuigd waren. Planck en
Boltzmann, die in de jaren voor het congres met ongeveinsde belang-
stelling de vorderingen van de energetica van dichtbij hadden gevolgd,
hadden nu niets dan kritiek en regelrecht sarcasme over voor het grote
alternatief. De talrijke geinteresseerde fysici en chemici die hadden
gehoord over de grote beloften die Ostwald voor de energetica in petto
meende to hebben, haakten af, kennelijk overtuigd door de argumen-
ten van Planck en, in het bijzonder, Boltzmann.'6)

In zijn uitwerking op de uitslag van de discussie steekt een argument
van Boltzmann boven de andere uit. Het argument kon verbluffend
eenvoudig geformuleerd worden voor al diegenen die dezelfde mathe-
matische scholing hadden als Boltzmann. Een samenvattende parafrase
van zijn woorden luidt als volgt.

De voorstanders van de energetica beweren vanuit de wet van behoud
van energie de bewegingswetten van Newton en daarmee de basiswet-
ten van de mechanics, to kunnen afleiden. Als ze dat gelukt zou zijn,
dan zou hun pretentie dat de energetica de unificerende basis-
wetenschap is voor de mechanics en de andere takken van de fysische
wetenschap, voor een groot deel waarmaken. Maar helaas, deze aflei-
ding van de mechanica uit de energetica is fundamenteel fout. En wel
hierom. De energetici begaan de klassieke vergissing die iedereen die
een college mathematische fysica heeft gevolgd niet meer mag waken,
namelijk de fout dat zij twee totaal verschillende wiskundige be-
werkingen met elkaar vereenzelvigen. Die bewerkingen zijn differen-
tieren en varieren. Aangezien, zoals u allen hoort to weten, differen-
tieren iets anders is dan varieren, wordt de energetische afleiding van
de mechanics uit de wet van behoud van energie tot mathematische
onzin, en dientengevolge ontpoppen de formules en afleidingen van de
energetica zich als gevaarlijke warboofderij. Het is to hopen dat voor-
al de snel to enthousiasmeren jeugdige wetenschappers op tijd inzien
dat de pretenties van de energetica schipbreuk lijden op de meest
elementaire test die men zich voor kan stellen: de test van de wiskun-
dig zuivere en precieze redenering.')

De zakelijke kern van Boltzmanns tirade was hoogstwaarschijnlijk
terecht. Voor ons is echter van meer belang dat de energetica na de
Lubeck-discussie in 1895 beschouwd werd als een op zijn minst con-
troversiele paging om de nagestreefde theoretische unificatie van de
natuur- en scheikunde to bereiken. Dat betekent niet dat het mecha-
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nistische programma onomstreden was. Het ondervond van vele zijden
kritiek en zou reeds snel na 1895 op de klippen lopen. Bovendien had
het mechanistische programma in de natuurkunde en chemie het grote
nadeel - althans in de ogen van Ostwald - dat het verbonden was met
het filosofisch materialisme. Ostwalds energetica daarentegen beloofde
de natuurwetenschappelijke kern to zijn van een niet-materialistisch
wereldbeeld. De titel van Ostwalds lezing in Lubeck geeft deze preten-
tie goed weer; deze luidt: Die Ueberwindung des wissenschaftlichen
Materialismus.18) Ostwald suggereerde daarmee een verband tussen het
mechanistische programma in de natuurwetenschap en het filosofisch
materialisme. Sommigen hadden Ostwalds filosofische bijbedoelingen
to goed begrepen en zagen in zijn lezing een "spiritualistische Wen-
dung". Er gingen zelfs stemmen op om hem eredoctor in de theologie
to maken.19) Dat ging Ostwald to ver, maar het feit dat zijn lezing tot
dergelijke reacties leidde, illustreert hoe zeer wereld- en levens-
beschouwing in het geding waren bij de discussie over de energetica
als natuurwetenschappelijke theorie. De natuurwetenschap was een
culturele factor van belang geworden. De alfa's voelden zich op hun
eigen terrein bedreigd door de natuurwetenschappelijk geinspireerde
visies op de wereld en ze zagen Ostwald even als een bondgenoot uit
het vijandelijke kamp.

De natuurwetenschap in de kennispiramide

In de jaren na 1895 trok Ostwald zich steeds minder aan van de acade-
mische scheidingswanden tussen de natuurwetenschap aan de ene kant
en de geesteswetenschappen aan de andere kant. Geleidelijk aan ont-
wikkelde hij een energetische natuur- en cultuurfilosofie en een tot in
praktische details uitgewerkte energetische wereld- en levens-
beschouwing. In 1901 gaf hij voor een gehoor van meer dan vier-
honderd personen een serie colleges over natuurfilosofie. Volgens
Ostwald beschouwden zijn universitaire collega's uit de geestes-
wetenschappen het geven van deze colleges op 'hun' vakgebied als
oncollegiaal, terwijl het grote aantal toehoorders als onaangename
concurrentie zou zijn ervaren.203 In 1902 begon Ostwald een tijdschrift
waarin hij de natuurfilosofie in het algemeen en zijn energeticisme in
het bijzonder onder de aandacht wilde brengen. Dit waren de Annalen
der Naturphilosophie, die tot 1921 verschenen. In de laatste jaargang
van het blad publiceerde Ostwald de Logisch-philosophische Abhand-
lung van Ludwig Wittgenstein, dat korte tijd later in boekvorm ver-
scheen met als tweede titel Tractatus logico-philosophicus. Dit is een
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voorbeeld van de verbinding tussen Ostwald en de door Wittgenstein
beinvloede logisch-positivisten van de Wiener Kreis, waar ik in de slot-
beschouwing op terug zal komen. Daarnaast schreef Ostwald in tijd-
schriften en dagbladen talrijke stukken met veelal een wereld- en
levensbeschouwelijke strekking, die hij ten dele in een aantal bundels
verzamelde.21) Ook schreef hij enkele boeken waarin hij zijn filosofie-
in-wording uiteenzette. Deze samenvattende werken verschenen onder
titels als Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft (1909) en Die
Philosophie der Werte (1913).

Het overgrote deel van deze als filosofisch en cultuurwetenschappelijk
bedoelde publikaties had de pretentie gebaseerd to zijn op de natuur-
en scheikunde en mede daarom to delen in de zekerheid van deze
disciplines. Waarom meende Ostwald dat de fysische wetenschappen en
niet bijvoorbeeld de metafysica of de cultuurwetenschap het zekere
en onbetwijfelbare fundament moest vormen voor het bouwwerk van
de menselijke kennis? In enkele stukken van zijn hand, uit de jaren
1904-1912, verwachten we het antwoord to vinden, maar wat we
eigenlijk aantreffen is een herformulering van de vraag.

Het eerste stuk is de gepubliceerde versie van een lezing gehouden op
een internationaal wetenschappelijk congres tijdens de wereldtentoon-
stelling van St. Louis in 1904, een entourage die wellicht symbolisch is
voor de universele pretenties van Ostwalds ideeen. De voordracht gaat
over wetenschapstheorie. Ostwald geeft een indeling van de 'zuivere
wetenschappen' [reine Wissenschaften] in drie hoofdgroepen. De eerste
groep bestaat uit de verschillende onderdelen van de wiskunde. De
tweede groep omvat de mechanica, de fysica en de chemie; deze groep
wordt aangeduid met de inmiddels vertrouwde term energetica. De
derde en laatste groep geeft Ostwald de naam biologie en omvat niet
alleen de fysiologie, maar ook de psychologie en de sociologie. De
basisbegrippen van de drie groepen zijn respectievelijk ordening,
energie en leven. Ostwald zegt niet of en, zo ja, waarom zijn schema
uitputtend is, maar de afwezigheid van bijvoorbeeld theologie en
metafysica zullen niet toevallig zijn.22)

Vijf jaar later, in 1909, kwam Ostwald terug op het onderwerp in een
artikel verschenen in zijn eigen Annalen der Naturphilosophie. Naar
eigen zeggen had hij zijn ideeen inmiddels enigszins aangepast, onder
andere doordat hij kennis had genomen van Comtes verwante systema-
tiek der wetenschappen.) Drie jaar later, in 1912, zou hij een manier
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vinden om ze aanschouwelijk to maken.24) De ideeen van 1909 en de
aanschouwelijke weergave uit 1912 zal ik hier combineren (zie afbeel-
ding 2).

De verzameling van alle zuivere wetenschappen wordt voorgesteld als
een piramide met verschillende lagen. De drie hoofdtrappen worden
bepaald door de begrippen 'Ordnung', 'Energie' en 'Leben', dezelfde
begrippen als in 1904. De omvang of reikwijdte van de begrippen
bepaalt de breedte van de laag en ook de plaatsing in de piramide. Hoe
groter het domein dat wordt bestreken door een bepaald begrip des to
breder is de corresponderende laag in de piramide en des to lager is de
plaats in de opbouw van het bouwwerk. Zo acht Ostwald het begrip
orde centraal voor de wiskunde en bovendien is het volgens hem aan-
wezig in alle andere wetenschappen, daarom komen de ordenings-
wetenschappen (de naam voor de combinatie van logica en wiskunde)
aan de basis van de piramide. Alle verschijnselen in de natuur komen
neer op de omzetting van energie, dus is de energetica de volgende
laag in de piramide. Tenslotte staat het begrip leven centraal in de
fysiologie en de wetenschappen van mens en cultuur. De 'levensweten-
schappen' komen dus bovenop to liggen.

In feite is het zo dat de verschillende wetenschappen niet op elkaar
liggen maar elkaar als een soort rechthoeken doordringen. Zo bestaat
bijvoorbeeld de 'culturologie' (het neologisme dat Ostwald gebruikt
voor de cultuurwetenschap) uit een smalle en hoge, driedelige recht-
hoek, die de hele piramide van beneden naar boven doorsnijdt. Het
onderste deel staat voor het ordeningsaspect. Het middelste deel, en in
Ostwalds boek over de cultuurwetenschap het meest bepalende deel,
staat voor de energetische aspecten van de cultuur, terwijl het bovenste
deel van de rechthoek het specifiek 'levende' tot uitdrukking brengt.26)
Uit de opbouw van Ostwalds piramide volgt dat de lager gelegen
wetenschappen niet afhankelijk zijn van de wetenschappen die zich op
een hoger punt in de piramide bevinden. De wiskunde bijvoorbeeld is
niet afhankelijk van de energetica en de 'levenswetenschappen', maar
de cultuurwetenschap is wel afhankelijk van de energetica en de wis-
kunde. Een rechtvaardiging voor dit vergaande reductionisine ont-
breekt.

In Ostwalds beschouwingen over de opbouw van de wetenschappen
kunnen we een gedeeltelijke poging zien om zijn scientistisch reduc-
tionisme to rechtvaardigen. In het bijzonder het criterium van de reik-
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wijdte van een begrip lijkt een rechtvaardiging to bieden, maar dat is
slechts een gedeeltelijke rechtvaardiging en ook bij het criterium zelf
kunnen vraagtekens worden gezet. Beide problemen komen naar voren
als Ostwald de vraag beantwoordt op welke plaats in de piramide de
filosofie zich ophoudt. Er blijkt dan dit gebied van studie geen aparte
plaats heeft in het bouwwerk der kennis en dat een beperkt aantal
onderdelen van de filosofie onderdak heeft gevonden bij andere
wetenschappen. Zo hoort voor Ostwald de kennisleer bij de psycho-
logie en de ethiek bij de cultuurwetenschap. Kennisleer en ethiek zijn
voor hem kennelijk empirische wetenschappen. Voor de ethiek bij-
voorbeeld geldt dat, gezien de afhankelijkheid van de cultuurweten-
schap als geheel van de energetica, de ethische werkelijkheid mede
door het begrip energie wordt bepaald. Zoals we hierna nog zullen
zien, betekent dit in feite een reductie van het menselijk handelen tot
een optelsom van energietransformaties. Dit roept twee vragen op die
Ostwald stilzwijgend beantwoord acht. In de eerste plaats is het de
vraag of het al dan niet moreel gerechtvaardigd zijn van een handeling
afgeleid kan worden uit de 'energieomzettingen' die een handeling
begeleiden. Kennelijk ontkent Ostwald het fundamentele verschil tus-
sen 'zijn' en 'behoren', tussen het descriptieve en het normatieve, of
tussen is en ought zoals het vaak in het Engels wordt uitgedrukt. Deze
ook in zijn tijd problematische veronderstelling zal zichtbaar worden
zodra we Ostwalds ethiek nader bestuderen. Dan zal ook een tweede
grondgedachte geillustreerd kunnen worden. Voor Ostwald is het
blijkbaar een uitgemaakte zaak dat in het persoonlijk en maatschap-
pelijk leven voortdurend de energiebalans in het oog moet worden
gehouden. Dit is een sterke claim, waarvoor de onderbouwing in zijn
geschriften mager is en die bij ti jd en wi jle krachtige kritiek uitlokt,
in het bijzonder uit de hoek van de geesteswetenschappen.") In feite
huldigt Ostwald dan ook een niet als zodanig door hem onderkende en
voor hem vanzelfsprekende metafysica, waarin de essentie van alle
entiteiten en processen gevonden wordt in de daarop betrekking heb-
bende energieen en energieomzettingen. Zijn beschouwingen over de
piramidale opbouw der wetenschappen laten dit ongezegd maar ze
veronderstellen de energetische metafysica wel. Dat is een typerende
wending voor een positivist als Ostwald die enerzijds de metafysica
van anderen to vuur en to zwaard bestrijdt en anderzijds blind is voor
die van hemzelf. Die blinde vlek van Ostwald is ook typerend voor de
periode waarin hij leefde, omdat dat tijdvak, misschien meer dan ooit
daarvoor of daarna, trots was op de verworvenheden van wetenschap
en techniek.
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De energetische wereld- en levensbeschouwing: geluk en moraal

Een van de vroege proeven van Ostwalds wereld- en levensbeschou-
wing vinden we in een artikel uit 1905 over de theorie van het
geluk.') Hierin geeft Ostwald een mathematische formule waarmee
iedereen uit kan rekenen hoe gelukkig hij zal worden als hij een
bepaalde beslissing al dan niet neemt. Ostwald heeft later beweerd dat
hij deze formule heeft ontwikkeld om zichzelf to helpen bij de grote
veranderingen in zijn leven die zich kort voor zijn vijftigste aankon-
digden. Naar zijn eigen zeggen heeft hij de theorie van het geluk voor
het eerst toegepast bij de ingrijpende beslissing om zijn hoogleraar-
schap aan de universiteit van Leipzig neer to leggen. In 1906, op 52-
jarige leeftijd, deed hij vrijwillig afstand van het professoraat in de
chemie om zich als zelfstandig onderzoeker to vestigen op een buiten-
huis in de omgeving van Leipzig, dat Ostwald de naam 'Landhaus
Energie' gaf (zie afbeelding 3).29>

Het bijzondere van Ostwalds formule is, dat het geluk geheel bepaald
wordt door hoeveelheden energie. De formule luidt:30)

G = (E + W) (E - W)

G stelt de hoeveelheid geluk voor, E is de energie die in overeenstem-
ming met de wil van iemand wordt besteed, en W is de energie die
iemand tegen zijn wil verbruikt. De factor (E + W) geeft de totale
energie aan en Ostwald gaat ervan uit dat deze grootheid in iemands
jeugd groot is en klein als men ouder is. De factor (E - W) verdiscon-
teert volgens Ostwald het gegeven dat bij weerstanden (die een hoe-
veelheid energie W kosten om ze to overwinnen) het geluk afneemt.
Omdat op hogere leeftijd de factor (E + W) klein is, doet men er goed
aan de tweede factor, de factor (E - W), groter to maken. Men moet
dan zorgen dat W kleiner wordt, ofwel dat men een geringere hoeveel-
heid energie steekt in het overwinnen van tegenstand.

Ostwald had in de jaren voor 1906 in toenemende mate moeite gekre-
gen met het geven van colleges. In dezelfde tijd was hij zich aan het
beraden over zijn eigen werkzaamheden. De fysische chemie gaf hem
steeds minder bevrediging en hij voelde dat zijn aandacht zich meer en
meer verlegde naar andere gebieden, waaronder de filosofie. In 1904
kwam Ostwald in botsing met een theoloog uit Leipzig toen hij een
kritische rede hield bij het overlijden van een collega, de hoogleraar in
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de chemie Wislicenus, die vanwege zijn dissidente godsdienstige opvat-
tingen niet vanuit de universiteitskerk mocht worden begraven. Een
jaar later ontstond er een hoog oplopend conflict met de geestesweten-
schappers in zijn faculteit. De aanleiding was een verzoek van Ostwald
om vrijgesteld to worden van een chemiecollege dat hem teveel in-
spanning koste, maar de eigenlijke oorzaak zag Ostwald in het feit dat
hij zich niet wenste to beperken tot zijn vakgebied. Door incidenten
als deze groeide de Kluft tussen hem en de geesteswetenschappers.
Ostwald verzocht om pensionering als hoogleraar en in 1906 werd dat
verzoek ingewilligd 31) Voortaan werkte Ostwald als onafhankelijk
onderzoeker en publicist op Landhaus Energie. Omdat hij zich niet
meer met tegenzin bezig hoefde to houden met colleges en faculteits-
perikelen, kon hij de hoeveelheid tegen zijn wil bestede energie (W)
aanmerkelijk verminderen. Tegelijkertijd ontwikkelde hij voldoende
activiteiten als onderzoeker en schrijver om de hoeveelheid met plezier
to besteden energie (E) op peil to houden. Daarmee was voor Ostwald
de theorie in de praktijk bevestigd.

Ostwalds theorie van het geluk vertoont een karakteristieke trek die we
in zijn energetische wereldbeschouwing en de concrete toepassing
ervan steeds zullen tegenkomen. Het gaat om zijn ver doorgetrokken
vertrouwen dat de methode en begrippen van de natuurwetenschap in
staat zijn de verschijnselen van het menselijk leven op eenvoudige en
voor iedereen geldige wijze begrijpelijk en hanteerbaar to maken.
Ostwalds theorie en techniek van het geluk ademen een onbegrensd
vertrouwen in de mogelijkheid om het persoonlijk leven van de mens
to begrijpen en to beheersen. Zijn energeticisme als geheel is doortrok-
ken van een optimistisch geloof in de 'maakbaarheid' van mens en
samenleving.

Het natuurwetenschappelijk wereldbeeld van Ostwald is relatief
grijpbaar. Er is bij hem niet alleen sprake van een algemene geestes-
houding die verbonden is met de methode van de natuurwetenschap,
maar ook van het oprekken en transplanteren van concrete natuur-
wetenschappelijke begrippen en wetten. Daarmee houdt het niet op.
Ostwalds wereldbeeld was geen vrijblijvende theorie: hij streefde uit-
drukkelijk naar directe toepassingen, niet in de laatste plaats in zijn
eigen leven. Dat geldt niet alleen voor de geluksformule. Ostwalds
autobiografie staat vol met voorbeelden. In vele toonaarden verklaart
hij dat hij zijn eigen leven laat bepalen door to vertrouwen op wat hij,
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in verband met de gelukstheorie, noemt: zijn hohe Fuhrerin, zijn leids-
vrouwe, de wetenschap32)

Een tweede kenmerk van Ostwalds energetische wereld- en levensbe-
schouwing betreft een punt in zijn opvattingen over de ethiek dat al
even aan de orde is geweest. Het gnat om de wijze waarop Ostwald de
overgang maakte van 'zijn' naar 'behoren' of van feiten naar waarden.
Op welke wijze maakte hij die overgang? Om die vraag to beantwoor-
den zal ik de kern van zijn ethiek schetsen, de zogenaamde 'energe-
tische imperatief. Deze luidt: "Vergeude keine Energie, verwerte sie"
(Verspil geen energie, maak haar ten nutte).3) De naam voor deze
ethische regel verwijst enerzijds naar de energetica en anderzijds zins-
peelt Ostwald op de categorische imperatief van Immanuel Kant.34) Dat
Ostwald de ethiek beschouwde als een empirische, mede op de ener-
getica gebaseerde wetenschap weten we al. Volgens Ostwald is de
energetische imperatief echter volledig to funderen op de energetica.
Voor hem is de ethische grondregel een directe consequentie van de
tweede hoofdwet van de thermodynamica en energetica.

De tweede hoofdwet houdt voor Ostwald in dat bij elke energietrans-
formatie een hoeveelheid 'vrije energie' (daarmee bedoelt Ostwald
nuttig to besteden energie) wordt omgezet in 'gebonden energie'.
Stoommachines bijvoorbeeld gebruiken als brandstof kolen die uitein-
delijk hun energie van de zon hebben gekregen, zoals alle nuttig to
besteden energie op aarde uiteindelijk van de zon afkomstig is. Bij de
omzetting van de fossiele energie in mechanische energie, zeg bij het
voortbewegen van een trein, gaat er een hoeveelheid energie in de
vorm van warmte verloren. Deze energieverspilling proberen we zo
klein mogelijk to maken. Dat is precies de energetische imperatief in
het geval van een stoommachine.

Voor Ostwald is de tweede hoofdwet van de energetica niet beperkt tot
stoommachines, omdat voor hem het energiebegrip en daarmee de twee
hoofdwetten van de energetica zodanig verruimd worden dat het van
toepassing is op de gehele natuur en cultuur) Levende wezens, alle
levende wezens - "vom niedersten Bakterium bis zum hochsten Men-
schen" - zijn onderworpen aan de energiewettenn Alle menselijke
handelingen, van schoenlappen tot het beoefenen van een kunstvorm,
en alle maatschappelijke en culturele activiteiten, of het nu gaat om
fabrieken of symfonieorkesten, zijn transformaties van energie. Een
organisme of een organisatie is des to volmaakter en waardevoller
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naarmate het efficienter de 'vrije energie' in voor de mens nuttige
vormen omzet. Op die wijze is alles in de wereld onderworpen aan de
energetische imperatief. Voor Ostwald houdt dat in dat de mens pro-
beert zijn doelen to bereiken met een minimum aan energieverspilling
(in de meest brede zin van het woord), oftewel door een zo nuttig
mogelijk gebruik to maken van de energie die hem ter beschikking
staat.')

Wat leert ons de energetische imperatief en de afleiding daarvan over
het karakter van Ostwalds wereldbeeld? Opnieuw vinden we de karak-
teristieke wending die we al bi j de theorie en techniek van het geluk
tegenkwamen. Ostwald meent het morele handelen van de mens to
kunnen beschrijven in termen die analoog zijn aan de termen die hij
gebruikt voor de anorganische natuur of, preciezer, voor door de mens
gemaakte machines. Daarmee schakelt hij in feite de ethische werke-
lijkheid gelijk met de wereld van de techniek, de wereld van stoom-
machines en elektromotoren. Bovendien worden, vanwege de ver-
onderstelling dat de gehele werkelijkheid - en dus ook de ethische
werkelijkheid - volledig weergegeven kan worden door de energe-
tische beschrijving van processen en door de energetische imperatief,
alle ethische problemen oplosbaar geacht. Zo wordt het negentiende-
eeuwse optimisme over de technische vooruitgang van toepassing op de
eeuwenoude ethische vragen van de mens.

Het tweede kenmerk van de energetische wereld- en levensbeschou-
wing, dat karakteristiek is voor de energetische ethiek in het bij-
zonder, is hiermee al genoemd. Dat is de naturalistische aanname dat
de eigenschappen van de natuur, in het bijzonder de eigenschappen
van de mens, die als een deel van de natuur wordt beschouwd, de
ethiek bepalen. Hiermee wordt ontkend dat de stap van 'zijn' naar
'behoren', van een feit naar een waarde, van een hoeveelheid energie
naar een ethische norm, de overgang van is naar ought, een aparte
rechtvaardiging nodig heeft. Ostwalds energetische ethiek kan daarom
aangeduid worden als een scientistische variant van het naturalisme in
de ethiek. Scientistisch naturalisme kwam in Ostwalds tijd meer voor.
Men denke slechts aan het op de biologie georienteerde en wijd ver-
spreide sociaal-darwinisme. In het geval van Ostwald echter werd de
inhoud van zijn ethiek bepaald door de thermodynamica; dat maakt de
naturalistische veronderstelling des to duidelijker zichtbaar.

45



Ai Nt
EVR8- SEP7'£ 1 1921

tttpp }}((
r[ ry{(y ',

ES-wT.RO(g

Bert
r

PROFMM ;_TA6..tl
RECrOR GUS= tWr MOW.,

fin
u*rtstsIrORlvi-`

w ts+nft

Afbeelding 4

Aanplakbiljet voor het internationale monistencongres in 1911.

46

SQNftAt3ttiiSErp

PROFESSOR fiR..7Ei0#. PR 1.aaL1#EY



Energeticisme in de praktijk: de natuurwetenschap als plaats-
vervangster van God.

Het is kenmerkend voor Ostwald dat hij, telkens als hij aan iets nieuws
begon, niet alleen inhoudelijk maar ook organisatorisch grote activi-
teit ontwikkelde. We hebben dat gezien bij zijn inspanningen voor de
fysische chemie. Hij verrichtte niet alleen onderzoek, maar zette zich
ook in voor het door hemzelf opgerichte Zeitschrift fur physikalische
Chemie. Toen rond de eeuwwisseling Ostwalds belangstelling verschoof
naar de natuurfilosofie probeerde hij hetzelfde idee nog een keer uit to
voeren, door de Annalen der Naturphilosophie op to richten. Tien jaar
later was zijn aandacht verschoven naar de praktische consequenties
van zijn inmiddels ontwikkelde energetische natuur- en cultuurfilo-
sofie, en opnieuw voegde hij de daad bij het woord.

In 1911 nam hij het voorzitterschap op zich van de Duitse Monisten-
bond, een bont gezelschap van natuurmystici, anticlericale vrijdenkers
en vrijzinnige christenen. De bond was in 1906 opgericht, op initiatief
van de bioloog en Darwin-popularisator Ernst Haeckel, en had zich in
1906 gepresenteerd met een oproep aan hen die "keine Befriedigung
mehr [finden] in der alien, durch Tradition oder Herkommen geheilig-
ten Weltanschauung" en die "suchen nach einer neuen, auf naturwissen-
schaftlicher Grundlage ruhenden einheitlichen Weltanschaung".39) In de
eerste twee jaar van het voorzitterschap drukte Ostwald steeds meer
zijn stempel op de bond. Hij zette zich in voor de organisatie van een
groot internationaal congres, dat in november 1911 in Hamburg werd
gehouden en dat op zijn hoogtepunt meer dan vierduizend toehoorders
trok (zie afbeelding 4). Daarvoor was hij al begonnen met het schrij-
ven van zijn 'monistische zondagspreken'. Na het congres in Hamburg
nam hij ook de leiding van het bondsblad over. In 1915 vertrok
Ostwald als voorzitter, na interne strubbelingen.40)

Een belangrijke activiteit van de Duitse Monistenbond bestond uit het
bestrijden van de officiele kerk. In de jaren van Ostwalds voorzitter-
schap bereikten de anticlericale acties een hoogtepunt in de breed op-
gezette beweging voor 'Kirchenaustritt'. Ostwald had een actief aan-
deel hierin. Hij schreef pamfletten, hield lezingen en sprak op massa-
manifestaties waar de mensen werden opgeroepen de kerk to verlaten.
Op een van die bijeenkomsten trad hij samen met Karl Liebknecht op,
de radicale socialistische leider. Het samen optrekken met socialisten
en het in opstand komen tegen het verbond van kerk en staat kwam in
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die tijd niet vaak voor bij (voormalige) hoogleraren en andere beamb-
ten. Ostwald schijnt door deze acties de bijnaam "roter Geheimrat"
gekregen to hebben aid

Men zou het als een tegenstelling kunnen ervaren dat dezelfde monis-
tenbond die fel ageerde tegen de kerk allerlei vormen en rituelen van
haar overnam. Dat geldt in het bi jzonder voor Ostwald, die tot de
atheisten binnen de bond behoorde. Ik noemde reeds de zondags-
preken. Het is interessant kort op de inhoud van enkele van die preken
in to gaan om to zien op welke wijze Ostwald de strijd tegen de kerk
combineerde met het bieden van een 'Ersatzreligion', een vervangende
religie.42)

In een van zijn preken bespreekt Ostwald de vraag welke houding de
monist aan moet nemen tegenover het bidden. Zoals vaak in preken
over religieuze onderwerpen begint Ostwald met de psychologische
kant van de zaak. Hij wil alle mystieke, bovennatuurlijke en religieuze
aspecten van het bidden terzijde laten en vraagt zich of wat de psy-
chische werking van het gebed is. Hij vergelijkt het effect van bidden
met de uitwerking van een rustige slaap of met de resultaten van zelf-
hypnose. Naast deze positief to waarderen werkingen constateert hij
afkeurenswaardige effecten zoals het door predikers opgewekte fana-
tisme bij de kruistochten. Hij stelt vast dat de monisten niets hebben
wat analoog is aan het bidden tot een hogere instantie, maar vraagt
zich of of iets van de positieve werking van het bidden to bereiken is
met een niet-religieuze methode. Immers, de mens moet niet vertrou-
wen op denkbeeldige hogere machten, maar zichzelf uit de problemen
helpen, in het bijzonder uit gevoelens van hulpeloosheid en afhanke-
lijkheid. Het gnat erom dat hij vertrouwt op de "Gesetzlichkeit alles
Naturgeschehens and der fast unbegrenzten Kraft eines stdrken and
dauerhaften Willens". Hij kan zich bijvoorbeeld richten op al het goede
en schone wat in zijn leven aanwezig is. Zo vertelt Ostwald dat hij
zelf, nu hij wat ouder is, 's nachts regelmatig een paar uur wakker ligt.
Hij benut deze tijd om de vele goede en mooie gebeurtenissen die in
zijn leven zijn voorgevallen aan zich voorbij to laten trekken. De vol-
gende morgen is hij soms verbaasd dat hij zich zo zonnig en gelukkig
voelt, totdat de herinnering aan de nachtelijke 'zelfbehandeling'
bovenkomt. Ook het genieten van kunst, bijvoorbeeld door zelf to
musiceren of to schilderen, raadt Ostwald aan als remedie tegen nega-
tieve gevoelens.43) Op deze wijze kunnen de bewuste beleving van
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kunst en een vorm van zelfhypnose voor de monist de functie van het
bidden vervangen.

De nuchtere, psychologiserende aanpak van religie en ritueel vinden
we ook in een tweede preek van Ostwald die ik hier wil bespreken,
maar in dit geval komen bovendien de natuurwetenschap en het ener-
geticisme aan bod. De preek gnat over het kerstfeest. Ostwald vraagt
zich of op welke wijze de monist dit feest kan vieren. Waar de monis-
ten met kerstmis bij stilstaan is volgens hem het feit dat de hoeveel-
heid energie die de zon naar de aarde zendt (eigenlijk: ons deel van
de aarde) een minimum heeft bereikt en daarna weer toe zal nemen.
Kerstmis is dus het feest van een energieminimum. Daarmee lijkt
Ostwald to zeggen dat we de winterzonnewende vieren, al is het voor
hem vanzelfsprekend dat hij dit natuurfenomeen in energetische ter-
men herformuleert. Wat Ostwald hier doet is tweeerlei. Niet alleen
zuivert hij het kerstfeest van wat hij ziet als niet ter zake doende
christelijke toevoegingen (bijvoorbeeld de geboorte van Christus), ook
beschouwt hij wat hij dan overhoudt en wat we een natuurreligie -
met de daarbij behorende seizoensfeesten - zouden kunnen noemen,
als een fenomeen dat alleen door de natuurwetenschap ten volle door-
grond kan worden. De natuurwetenschappelijke duiding is voor
Ostwald essentieel, pas daardoor kan de monist begrijpen waarom de
winterzonnewende zo bijzonder is en daarmee heeft hij een geldige
reden om het feest to vieren.44)

Sommige van de symbolen die bij kerstmis horen, neemt Ostwald over,
maar opnieuw worden die geherinterpreteerd. Zo heeft hij er geen
bezwaar tegen dat er een kerstboom en kaarsjes in huis worden neer-
gezet, want de kaarsjes met hun licht symboliseren de heerschappij
van de mens over de natuur, de macht van de menselijke techniek.
Immers, de mens hoeft zich niet neer to leggen bij het korten van de
dagen en het verminderen van het licht, hij kan er zelf voor zorgen dat
het licht is. De kaarsjes in de kerstboom groeien in Ostwalds benade-
ring uit tot symbolen van het geloof in wetenschap en techniek. Kerst-
mis wordt zo het feest van de technische en wetenschappelijke voor-
uitgang.

I

Hiermee is de verwetenschappelij king van kerstmis nog niet uitgeput.
Ostwald roept namelijk de gezinshoofden, de vaders, op het kerstfeest
en zijn symbolen to gebruiken als aanleiding om de kinderen to onder-
wijzen in de grondbeginselen van de energetica en de energetische
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wereldbeschouwing. Tenslotte kan er nog iets meer gedaan worden dan
het geven respectievelijk volgen van onderwijs onder de kerstboom.
Ostwald moedigt namelijk het zingen en componeren van monistische
kerstliederen aan.46)

In de monistenbond werd bi j samenkomsten regelmatig gezongen, ten
dele uit speciaal voor de bond samengestelde liedbundels. Uit een
daarvan geef ik hier de eerste twee coupletten van een lied voor de
winterzonnewende. De bundel is uit 1910 en stamt dus uit de tijd vlak
voordat Ostwald voorzitter werd.

"Empor zum Licht.

Weise: Stille Nacht, heilige Nacht ...
(mit Auftakt in den zwei ersten Zeilen)

Aus dunkler Nacht / durch Geistesmacht /
stieg empor, / der zuvor /
seinen Anfang im Tierreich einst nahm. /
Aus dem Urall das Leben ihm kam; /
:/: KAmpft and rang sich zum Licht.:/:

Quell, Flamme, Hauch, / Stein, Baum and Strauch /
jedem Tier / fuhlt er hier /
sich im Innersten wesensverwandt /
seit den Sinn er des Lebens erkannt /
:/: aus dem Gesetz der Natur.:/:"47)

Ook in dit lied wordt het opvoedende aspect niet vergeten. In de tekst
klinken duidelijk thema's van Haeckel door: een gepopulariseerde
evolutietheorie en een religieuze beleving van de natuur.

Ostwalds visie op het kerstfeest is op het eerste gezicht anders dan zijn
behandeling van het bidden. In het geval van het gebed bleef er niets
van het religieuze ritueel over. Ostwald keurde het bidden tot hogere
machten of en beperkte zich tot een psychologische analyse van de
werking ervan. Die analyse liep uit op een advies om wat hun werking
betreft equivalents, niet-religieuze methoden to gebruiken, zoals
bepaalde vormen van zelfhypnose. Daarentegen lijkt er in Ostwalds
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opvatting over bet kerstfeest ruimte to zijn voor religieuze symbolen
en handelingen, ook al moet bier religie niet opgevat worden als chris-
telijke religie. De kerstboom, de kaarsjes, de kerstliederen, ze worden
niet in de ban gedaan. Integendeel, Ostwald moedigt bet gebruik ervan
aan. Bij nader toezien echter blijken de symbolen en handelingen bij
Ostwald (maar niet bij ieder lid van de monistenbond, naar we mogen
aannemen) een niet-religieuze functie to krijgen. Zo zagen we dat de
kaarsjes verwezen naar het technisch en wetenschappelijk vernuft van
de mens en als uitgangspunt dienden voor een college onder de kerst-
boom over de energetica en de energetische imperatief. Ostwald be-
schouwt symbolen en rituelen als hulpmiddelen om gevoel en verstand
samen to brengen. Het gevoelsleven van de mens, zo meent hij, moet
tegenwoordig nog rijkelijk gevoed worden en bet gebruik van rituelen
en symbolen sluit aan bij deze erfenis uit bet verleden. Bovendien zegt
de psychologie dat er geen betere manier is om principes en regels tot
ons geestelijk bezit to maken dan door ze over to brengen van bet
gebied van bet verstandelijke en bewuste naar bet domein van de on-
bewuste instincthandelingen48) Dit betekent dat Ostwalds visie op bet
kerstfeest uiteindelijk vergelijkbaar is met die op bet bidden. Welis-
waar neemt hij sommige symbolen en rituele handelingen van bet
kerstfeest over, maar ze krijgen bij Ostwald een niet-religieuze, psy-
chologisch verklaarbare en doelbewust gebruikte functie, net als in bet
geval van de zelfhypnose. We kunnen ons zelfs afvragen of bet zingen
van winterzonnewendeliederen voor Ostwald meer is dan een collec-
tieve zelfhypnose.

Resumerend kunnen we zeggen dat Ostwald in de praktijk van zijn
energeticisme vele, zo niet alle sferen van bet leven betrok. De poli-
tiek, bet persoonlijke leven, pseudoreligieuze vieringen, dit alles valt
eronder. Net zoals de energetische wetenschap in hoge mate bet geheel
van de menselijke kennis over de wereld bepaalt, zo doortrekt de
energetische wereld- en levensbeschouwing bet geheel van bet mense-
lijk leven en samenleven.

Ostwald heeft de totalitaire pretentie en de pseudoreligieuze functie
van bet energeticisme treffend onder woorden gebracht in een met
donderend applaus beloonde lezing op bet eerste internationale monis-
tencongres in november 1911. Zijn lezing gaat over de wetenschap,
maar we zijn nu niet verrast wanneer blijkt dat ook de vormgeving
van bet persoonlijk en maatschappelijk leven aan bod komt. Ostwald
stelt in zijn lezing dat de mens alle behoeften en alle idealen die hij
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vroeger onterecht in een God personifieerde, nu terecht gerealiseerd
ziet in de wetenschap. De God van de moderne mens is de weten-
schap.49) Wanneer we nu zoiets in de mond zouden nemen, dan zou dat
waarschijnlijk gebeuren in een kritisch betoog over to hoge pretenties
van de wetenschap, maar Ostwald gebruikt het beeld van de weten-
schap als de moderne God geheel en al in positieve zin. De bij-
behorende jubel van zijn monistische toehoorders vond zijn spiegel-
beeld in de furieuze kritiek uit kerkelijke en andere kringen.50)
Ostwald had kennelijk zowel bij voor- als bij tegenstanders een gevoe-
lige snaar geraakt.

De grote respons op Ostwalds proclamatie van de wetenschap als
opvolgster van God was zeer zeker ook to danken aan de wijze waarop
hi j deze gedachte aan het slot van zijn lezing uitwerkte. Deze woorden
van Ostwald vatten veel samen van wat hiervoor gezegd is over het
karakter van zijn scientisme. Volgens Ostwald bezit de wetenschap tot
op grote hoogte dezelfde eigenschappen als die traditioneel aan God
werden toegekend. Zo is de wetenschap volgens Ostwald alomtegen-
woordig en eeuwig. Ook het predikaat almachtig acht Ostwald, in aan-
gepaste zin, van toepassing op de wetenschap. Er is immers veel tot
stand gebracht door wetenschap en techniek wat men voor onmogelijk
had gehouden. En dat voor een wetenschap die, volgens Ostwald, pas
een eeuw of twee, drie oud is. In de met de dag aangroeiende stroom
ontdekkingen mogen we de garantie zien dat in de loop van de tijd de
ene wens na de andere vervuld zal worden en dat aldus "die Wissen-
schaft dem Ideal der Allmacht sich mit schnellen Schritten nahert".51)
Alwetend is de wetenschap voorzover alwetendheid binnen de moge-
lijkheden van de mens ligt. Dat houdt voor Ostwald in dat de weten-
schap het geheel van de menselijke kennis uitmaakt. Buiten de
wetenschap, zo is de implicatie, bestaat er geen geldige kennis, en
omgekeerd is er geen enkel aspect van natuur, mens en samenleving
dat niet toegankelijk is voor de wetenschap 52) We zien hier in preg-
nante vorm de totalitaire aanspraken van Ostwalds scientisme uitge-
drukt. Maar Ostwalds vergelijking gaat nog verder. De wetenschap is
namelijk ook volmaakt goed. Zij bestrijdt ziekten, ze verlengt ons
leven en maakt ons gelukkig. Weliswaar ontslaat ons de wetenschap
niet van de plicht om serieus to werken voor de doelen die we nastre-
ven, maar zij toont ons hoe we ze met een minimum aan tijd en ener-
gie kunnen bereiken A> In het bereikbaar achten van het ideaal van een
volmaakt goede wetenschap zien we de scientistische tendens uitge-
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drukt om alle problemen tot wetenschappelijke of technische, en dus
(volgens Ostwald) oplosbare, problemen to reduceren.

De wijze waarop het geloof in de natuurwetenschap hier wordt uitge-
drukt, laat geen of weinig ruimte voor andere visies op de werkelijk-
heid. In het bijzonder worden visies die op de geesteswetenschappen of
op - psychologisch to ontmaskeren - gevoelens gebaseerd zijn, als
niet-wetenschappelijk terzijde geschoven. De kloof tussen de twee
culturen wordt ontkend, omdat het bestaansrecht van een autonome
alfacultuur wordt ontkend. Waar slechts een cultuur bestaat, is, per
definitie, geen kloof tussen verschillende culturen mogelijk.

Scientisme als religie

We hebben een lange weg afgelegd tussen Ostwalds visioen in de
Berlijnse Tiergarten van 1890 en zijn toespraak op het internationale
monistencongres in 1911. Daarbij hebben we niet alleen het leven en
werk van Ostwald in vogelvlucht gevolgd, we hebben hopelijk ook een
beter inzicht gekregen in de verschijningsvormen en historische wor-
tels van het scientisme, het geloof in de natuurwetenschap. Vaak
beschouwt men het scientisme als een kennistheoretische houding, die
zich uit in een natuurwetenschappelijk geinspireerde aanpak in de
mens- en maatschappijwetenschappen. In deze opvatting blijft het
scientisme binnen de muren van de universiteit. In het voorbeeld van
Ostwald komen de wijdere, wereldbeschouwelijke en 'religieuze' as-
pecten van het scientisme naar voren. We kunnen ons afvragen wat dat
betekent voor onze visie op de historische ontwikkeling van het scien-
tisme.

Ik denk dat tegelijkertijd, en eigenlijk daaraan voorafgaand, nog een
andere vraag gesteld behoord to worden. Die vraag is wat voor soort
Ersatzreligion Ostwald en andere negentiende-eeuwse scientistn wil-
den bieden. Het lijkt me dat het net zo min aangaat alle scientistische
parareligies over een kam to scheren als het terecht is alle religies, of
zelfs maar alle richtingen in het Christendom als een pot nat to be-
schouwen. Het is van belang na to gaan welk type religie het best
vergeleken kan worden met de energetische wereld- en levensbeschou-
wing van Ostwald. Een op deze wijze verbeterde karakterisering van
zijn vorm van scientisme kan wellicht een bijdrage leveren aan- een
betere beschrijving van de historische ontwikkeling van het scientisme
als geheel. Voor wat betreft Ostwalds scientisme meen ik dat er veel
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voor pleit de parallellen na to gaan met bepaalde stromingen in het
Christendom die een letterlijke interpretatie van de bijbel voorstaan en
die in algemene (en niet pejoratieve) zin fundamentalistisch genoemd
kunnen worden.

Bij een christelijke fundamentalist is de bijbel het enige en onbetwij-
felbare fundament van het geloof. Het is geschreven onder Goddelijke
inspiratie en bevat letterlijk Gods woord. Voor een fundamentalist is
de exegese onafhankelijk van wereldbeschouwingen ten tijde van de
bijbel of bij latere vertalers en lezers van de bijbel. Tenslotte is het zo
dat de bijbel in principe een antwoord bevat op alle vragen die de
mens nu heeft of in de toekomst zal stellen. Bij Ostwald is op analoge
wijze de natuurwetenschap de enige en onbetwijfelbare basis voor de
levensbeschouwing. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn
onproblematische feiten, die niet besmet zijn door filosofische of
wereldbeschouwelijke vooronderstellingen. De 'exegese' van deze fei-
ten is een onproblematisch proces dat via natuurwetenschappelijke en
dus zekere redeneringen leidt tot slechts een wereldbeschouwing, die
in beginsel alle facetten van het menselijk leven omvat. Er is geen
enkel probleem waarop de wetenschap geen antwoord heeft of zal
kunnen vinden. De gedeelde veronderstelling van de fundamentalis-
tische christen en de scientistische hoogleraar-dominee is dus dat er
een niet door wereldbeschouwelijke veronderstellingen besmette, on-
problematische basis is voor een daaruit op eenduidige, niet voor
discussie vatbare wijze of to leiden complete, alle facetten van het
leven omvattende wereldbeschouwing.

Zoals bij elke vergelijking zijn er ook hier verschillen. We zagen hoe
Ostwald voorbehouden maakte in zijn opvatting van de wetenschap als
de plaatsvervangster van God. De wetenschap is geen hogere macht,
maar door de mensen zelf voortgebracht. De almacht, de alwetendheid
en de volmaakte goedheid van de wetenschap zijn nog niet gerealis-
eerd. Het is een moeilijke kwestie om uit to maken hoe essentieel deze
punten van verschil waren voor de visie van Ostwald. Het is eenvou-
diger om de veronderstelling to wagen dat het gemiddelde lid van
Ostwalds kerk der wetenschap niet voortdurend doordrongen zal zijn
geweest van deze verschillen')

Wanneer we deze nadere verheldering van Ostwalds scientisme accep-
teren als een mogelijke omschrijving van een belangrijke tendens in de
scientistische traditie rond 1900, dan kunnen we ons afvragen hoeveel
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daarvan begrepen kan worden als een tijdelijke verschijningsvorm en
hoeveel daarvan tot de blijvende kern van het scientisme behoort.
Immers, het bestrijden van de kerk door hen die geloofden in de
natuurwetenschap leidde in een tijd dat het conflict op een hoogtepunt
was, misschien tot het tijdelijk overnemen van in de strijd verharde en
verabsoluteerde uitdrukkingsvormen. De fundamentalistische pseudo-
religie van Ostwald en de zijnen is zo misschien to interpreteren als
een reactieverschijnsel, dat in andere tijden en omstandigheden af-
wezig was.

Voor deze interpretatie pleit de retoriek, maar niet de praktijk, van de
logisch positivisten van de Wiener Kreis in de jaren twintig en dertig
van de twintigste eeuw. Als we op hun woorden afgaan dan stonden ze
een kennistheoretisch of methodologisch scientisme voor, waarbij ze
zich ten dele lijken of to zetten tegen het inhoudelijke en expliciet
wereldbeschouwelijke scientisme van Haeckel en Ostwald. Zij wilden
de rol van de filosofie terugbrengen tot het ontmaskeren van meta-
fysica en het aantonen van de eenheid in de wetenschappen. Naast
deze kennistheoretische doelstellingen construeerden zij Been systema-
tische wereld- en levensbeschouwing, laat staan dat zij, voor zover ik
weet, het componeren van wetenschappelijke kerstliederen stimuleer-
den. Hun filosofie was op het eerste gezicht bescheidener en a-meta-
fysisch. Er is echter, mijns inziens terecht, op gewezen dat de logisch
positivisten wel degelijk een impliciete metafysica overbrachten. Die
impliciete metafysica vertoont veel overeenkomsten met de algemene
kenmerken (hoewel niet de specifieke inhoud) van Ostwalds
scientisme. Bovendien heb ik de indruk dat veel van de aantrekkings-
kracht van het logisch positivisme zowel voor filosofen en sociale
wetenschappers als voor de ontwikkelde niet-wetenschappers gelegen
was in de impliciete metafysische en wereldbeschouwelijke lading
ervan. De vraag komt op of, bij alle verschillen tussen inhoudelijke en
methodologisch scientisme, de twee vormen van scientisme in hun
intellectuele en culturele effecten niet in grote mate op hetzelfde neer-
kwamen.SS)

Daar komt nog bij dat er veel voor valt to zeggen dat het scientisme
niet alleen langs de weg van de academische filosofie maar ook langs
de weg van de techniek en de sociale wetenschappen de westerse
samenleving is binnengedrongen. De neiging om maatschappelijke
problemen als wetenschappelijke of technische problemen to definie-
ren en de invloed van wetenschappelijk opgeleide deskundigen op vele
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gebieden van het leven kunnen geinterpreteerd worden als een ver-
wezenlijking van scientistische idealen. Misschien kunnen we zeggen
dat de scientistische levensbeschouwing door onze samenleving in
belangrijke mate is geinternaliseerd.

Natuurlijk is dit een eenzijdig beeld van de westerse samenleving en
natuurlijk is het zo dat critici van het expliciete en impliciete scien-
tisme niet ontbreken, zeker niet in de laatste decennia. Maar ook bij
die kritiek zien we soms hetzelfde verschijnsel dat bij de strijd tussen
kerk en scientisme honderd jaar geleden een rol speelde, namelijk de
imitatie van elkaars denkpatronen. Zo moet ik altijd glimlachen als ik
hedendaagse holisten, Fritjof Capra voorop, het levensbeschouwelijk
materialisme, dat volgens hen door Descartes en Newton in de wereld
is gebracht, zie bestrijden door to stellen dat de moderne natuurkunde,
in het bijzonder de quantummechanica, op wetenschappelijke wijze
aantoont dat het holisme de enige juiste en ware filosofie en levens-
beschouwing is.* Capra bestrijdt de gevolgen van het scientisme zoge-
naamd met natuurwetenschappelijke maar in feite met scientistische
argumenten. In dit geval wordt de kloof tussen de twee culturen over-
brugd op een wijze die zowel paradoxaal als veelzeggend is: de tegen-
stander van het scientisme is zelf een scientist.

56



Noten
Velen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit artikel. Ik dank in
het bijzonder JA. Altena, J.C. Boudri, M. Brauer en H.F. Cohen. Een Engelse
versie van het artikel is verschenen als "Science deified: Wilhelm Ostwald's
energeticist world-view and the history of scientism", Annals of Science 49
(1992) 525-544.

1. Dit artikel is geschreven in het kader van lopend onderzoek naar Ostwald
en de geschiedenis van het scientisme. De term scientisme heeft voor
sommigen een negatieve klank; in deze studie wordt de term op een neu-
trale wijze en als een analytische categorie gebruikt (zie paragraaf 2 en
noot 11). Voor recente overzichten van Ostwalds leven en werk: Rodnyj
NJ. en J.I. Solovjev 1977. Wilhelm Ostwald 1977. Leipzig; Hiebert E.N.
en H: G. Korber 1978. 'Ostwald, Friedrich Wilhelm'. In C.C. Gillispie
(ed.) Dictionary of scientific biography. New York. Dl 15. p. 455-469.

Ostwald W. 1912. 'Wie der energetische Imperativ entstand'. In id., Der
energetische Imperativ. Erste Reihe. Leipzig. p. 1-24, i.h.b. p. 7.

Ibid., 7. Ik volg hier voornamelijk deze weergave van zijn ervaring in de
Tiergarten. Ostwald W. 1926-1927. Lebenslinien. Eine Selbstbiographie. 3
dln. Berlijn. D1. 2. (1927). p. 149-163 geeft een iets andere versie. Over
het tijdstip van het voorval is Ostwald onzeker: in het voorjaar van 1889
of 1890, respectievelijk "wahrscheinlich im Fruhling 1890" (Ostwald, 'Wie',
7; id., Lebenslinien. Dl. 2. p. 158). Over E. Budde, zie Ostwald, Lebensli-
nien. Dl. 2, p. 158-160, p. 162-163. Budde kreeg kort na het bezoek van
Ostwald een betrekking in de industrie en hij heeft nooit een fysicaleer-
boek op energetische grondslag geschreven.
Ostwald vertelt dat hij een half of een heel jaar voor de wandeling in
Berlijn datgene wat hij beschouwt als de grondgedachte van de energetica
reeds had bedacht. Het gaat hem om de overgang van een 'dualisme' van
energie en materie, wat tot dan toe zijn standpunt was geweest, naar de
'radicale' of 'monistische' energetica waarin de materie een afgeleide is
van de energie. Hij omschrijft de wijze waarop deze overgang zich bij
hem voltrok als een "blitzartige Erleuchtung" en het "Umklappen eines
Regenschirms im Sturm", maar toch betitelt hij de ervaring in Berlijn als
"die eigentliche Geburtsstunde der Energetik" (Ostwald, Vie', p. 4-7; id.,
Lebenslinien. Dl. 2. p. 155-157, p. 161).

Ostwald W. 'Wie'. p. 8.

Ostwald W. Lebenslinien. Dl. 2. p. 162. Ostwald gebruikt de woorden
"[v]ergebliche Predigt".

Ostwald W. 19/1-/916. Monistische Sonntagspredigten. S dln. Leipzig.

Ostwald W. Vie'. p. 1 en 11.
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Van klassieke naar moderne natuurkunde
F. van Lunteren

Gedurende de eerste decennia van deze eeuw onderging de natuurkunde
een ingrijpende transformatie. Deze vond zijn weerslag in het verschijnen
van een aantal nieuwe theorieen die de aloude fundamenten van de tra-
ditionele natuurkunde diepgaand aantastten. Dit laatste aspect tilt de
veranderingen uit boven het gangbare vernieuwingsproces in de ont-
wikkeling der natuurwetenschappen. Nieuwe feiten en theorieen
verschijnen er voortdurend; interessant wordt het echter met name dan
als de impliciete aannames die aan het geheel van theorieen ten grondslag
liggen op de helling komen to staan. Dit laatste gebeurde in het begin van
deze eeuw. De nieuwe theorieen die hiertoe aanleiding gaven waren de
speciale en de algemene relativiteitstheorie van Einstein, en de quantum-
theorieen van Schrodinger en Heisenberg en Dirac. Gemakshalve vat men
al deze theorieen meestal samen tot de relativiteitstheorie en de quantum-
theorie.
Wat was er nu zo radicaal anders aan deze theorieen in vergelijking met
de klassieke natuurkunde? Algemeen gezegd veranderden deze theorieen
de gangbare opvattingen over ruimte, tijd en materie, en over de con-
tinuiteit, causaliteit en, in zekere zin, de eenduidigheid van fysische
eigenschappen en processen. Om een aantal willekeurige voorbeelden to
geven: het bleek niet langer mogelijk to spreken over de gelijktijdigheid
van twee gebeurtenissen in absolute zin, dat wil zeggen: gebeurtenissen
die voor een bepaalde waarnemer gelijktijdig zijn, zijn dat voor een
andere niet; de sorn van de hoeken van een driehoek is in onze ruimte in
het algemeen niet gelijk aan 180 graden, men spreekt in dit verband van
een gekromde ruimte; de toestand van een afgesloten fysisch systeem op
een bepaald moment determineert niet de toestand van dat systeem op
een later tijdstip, zoals dat in de klassieke natuurkunde wet het geval leek
to zijn; heel kleine objecten zoals de bestanddelen van atomen gedragen
zich in sommige experimenten als deeltjes, in andere als golven.
Het verhaal wit dat de radicale innovaties van natuurkundigen als
Einstein en Bohr nogal onverwacht uit de lucht kwamen vallen en de
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fysici met een klap bevrijdden van hun zelfgenoegzaamheid. De fysicus
die anno 1900 nog achterover leunde om met enige trots het bijna
voltooide bouwwerk der klassieke fysica in ogenschouw to nemen, zag
zich reeds enkele jaren later geconfronteerd met een volstrekt onzekere
toekomst. Dit beeld behoeft bi jstelling. De jaren rond 1900 waren een
van de meest opwindende perioden in de geschiedenis van de natuur-
kunde, gekenmerkt door een reeks spectaculaire ontdekkingen en door
nieuwe opvattingen over de card en de inhoud van de natuurkunde. In
het hiervolgende zal, na een korte inleiding over de negentiende-eeuwse
`klassieke' natuurkunde, een beeld worden geschetst van deze periode,
waarbij tevens aandacht zal worden geschonken aan de culturele context
van de veranderingen in de natuurkunde. Tenslotte zal worden ingegaan
op het ontstaan van de nieuwe theorieen.

Negentiende-eeuwse syntheses

Natuurkunde in de zin van Aristoteles, de studie van de materieae
representatie der natuurverschijnselen, vind je in alle culturen en be-
schavingen. De natuurkunde gezien als een moderne wetenschappelijke
discipline met een voor ons herkenbaar leerplan en gesitueerd in her-
kenbare instituties is daarentegen een produkt van de negentiende eeuw.
In het begin van die eeuw hadden Franse wiskundigen en ingenieurs
onder leiding van Pierre Simon de Laplace verschillende takken van de
proefondervindelijke natuurkunde onderworpen aan dezelfde wiskundige
aanpak die meer dan honderd jaar eerder met succes op de aardse en
hemelse mechanics was toegepast. Deze ontwikkeling had grotendeels
buiten de universiteiten plaatsgevonden. In de loop van de negentiende
eeuw namen de universiteiten het voortouw in de verdere ontwikkeling
van de natuurkunde. Duitse innovaties in het universitair onderwijs gaven
het natuurkundig onderzoek een belangrijke positie binnen deze van
oudsher exclusieve leerinstellingen. De jonge wiskunde der partiele
differentiaalvergelijkingen leverde de nieuwe theoretische taal van de
fysica; precisiemetingen verricht in hiertoe in het levee geroepen
universitaire laboratoria leverden het ruwe materiaal.
De tweede helft van de negentiende eeuw was getuige van de totstand-
koming van een aantal grootse theoretische syntheses in de natuurkunde.
Daar was vooraleerst de nieuwe thermodynamica, gestoeld op twee uni-
versele wetten. De eerste wet stelde dat bij alle fysische processen een
bepaalde kwantitatieve grootheid, later energie genoemd, behouden blijft.
In het bijzonder werd warmte niet langer gezien als een onvernietigbare
substantie, de warmtestof, maar als een vorm van energie die in andere
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vormen kon worden omgezet, zoals bijvoorbeeld in een stoommachine
gebeurde. De tweede wet gaf een verdere inperking van de toegestane
fysische processen. Alleen die processen zijn mogelijk waarbij een andere
grootheid, de entropie genaamd, in waarde gelijk blijft of toeneemt. Zo
is het in principe wel mogelijk om bewegingsenergie volledig om to
zetten in warmte, het omgekeerde proces wordt door de entropiewet
uitgesloten. De thermodynamica maakte het mogelijk allerlei natuurkun-
dige processen wiskundig to behandelen zonder uit to gaan van enige
veronderstelling over de onderliggende mechanismen. Met name het
energiebegrip kreeg onder meer om die reden een steeds belangrijkere
plaats in de natuurkunde toebedeeld. Eind negentiende eeuw kenden de
fysici deze wetten dezelfde status toe als aan Newtons mechanicawetten.
De tweede belangrijke synthese was Maxwells elektrodynamische theo-
rie. Deze theorie omvatte niet alleen elektrische en magnetische pro-
cessen, maar uiteindelijk zelfs de gehele optica. Maxwells theorie kwam
voort uit zijn pogingen om Faradays intuitieve beeld van het elektro-
magnetische veld in wiskundige vorm to gieten. Waar Duitse fysici de
elektromagnetische verschijnselen toeschreven aan krachten werkzaam
tussen hypothetische elektrische deeltjes die zij in geladen lichamen,
stroomdraden en magneten aanwezig veronderstelden, lokaliseerden de
Britten de elektromagnetische werkingen juist niet in deze voorwerpen,
maar in de daar tussen gelegen ruimte, oftewel het elektromagnetische
medium. Maxwell identificeerde dit medium met de alomtegenwoordige
ether waarin zich volgens de heersende opinie de lichtgolven voortplant-
ten. In 1865 liet hij zelfs zien dat licht kon worden opgevat als een zich
voortplantende periodieke evenwichtsverstoring in hetelektromagnetische
veld.
Evenmin als de thermodynamica bood Maxwells veldentheorie enig zicht
op onderliggende processen. Hoewel Maxwell er geen twijfel over liet
bestaan dat hij de elektromagnetische werkingen associeerde met mecha-
nische processen in de ether (d.w.z. verschillende soorten van beweging,
al dan niet gepaard met elastische vervormingen), liet hij zich nauwelijks
uit over de precieze aard van die processen. Daarnaast verschafte hij geen
enkele duidelijkheid over de card van begrippen als lading en stroom.
Ten gevolge van het esoterische karakter van de theorie en de concurren-
tie van Duitse elektrodynamische theorieen werd Maxwells theorie op het
continent aanvankelijk met enige scepsis bezien. Nadat de Duitser Hertz
er in 1888 in geslaagd was elektromagnetische golven op to wekken als-
mede to demonstreren dat deze golven zich in alle opzichten identiek aan
lichtgolven gedroegen, keerde het tij. Nog voor de eeuwwisseling was
de acceptatie van Maxwells veldvergelijkingen algemeen.
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Wat de thermodynamics en Maxwells elektrodynamica nalieten, deed een
derde belangrijke innovatie, bekend als de kinetische gastheorie, wel.
Deze theorie verklaarde de verbanden tussen waarneembare eigenschap-
pen van gassen, als bijvoorbeeld druk, temperatuur en viscositeit in
termen van de bewegingen en botsingen van hypothetische gasdeeltjes.
Zo associeerde men warmte met de bewegingsenergie van deze deeltjes.
Aan het eind van de eeuw lukte het Boltzmann zelfs de entropiewet to
interpreteren met behulp van het deeltjesmodel door gebruik to maken
van waarschijnlijkheidsnoties. Volgens Boltzmann was de entropie van
een gas een maat voor de waarschijnlijkheid van de wijze waarop de
energie verdeeld was over de afzonderlijke deeltjes. De toestand van
maximale entropie waarnaar elk fysisch systeem streeft, is dan niets
anders dan de toestand met de meest waarschijnlijke verdeling. Voort-
bordurend op deze ideeen formuleerde de Amerikaan Gibbs eind
negentiende eeuw een statistische mechanica.

Raadselachtige

Volgens een hardnekkige mythe zag de fysicus anno 1900 zijn vak als
op een haar na voltooid. Alle belangrijke theorieen waren reeds gefor-
muleerd; een klein aantal problemen wachten nog op hun oplossing, voor
het overige restte de fysicus weinig meer dan de nauwkeurigheid van de
bepaling der natuurconstantes op to voeren tot een groeiend aantal deci-
malen achter de komma. Nu valt het niet to ontkennen dat er eind
negentiende eeuw een veel grotere mate van eenheid in de natuurkunde
bestond, dan pakweg vijftig jaar eerder. Van de geschetste zelfgenoeg-
zaamheid was echter rond 1900 geen sprake. Zo gold Maxwells theorie in
de jaren negentig niet als een voltooid bouwwerk dat naast Newtons
wetten in de prijzenkast kon worden geplaatst, maar veelmeer als een
nieuw, opwindend probleemgebied. De kinetische gastheorie had to
kampen met ernstige moeilijkheden, waaronder het gebrek aan over-
eenstemming tussen de met behulp van de theorie berekende en de
gemeten waarde van de soortelijke warmte van verschillende gassen. De
thermodynamica vond verrassende toepassingen in de scheikunde,
hetgeen in belangrijke mate bijdroeg aan het ontstaan van de nieuwe
discipline der fysische chemie.
Het meest opzienbarend was echter de reeks spectaculaire ontdekkingen
waarmee de natuurkundigen in de jaren negentig werden geconfronteerd.
In alle gevallen ging het hier om stralingsverschijnselen. Een in de tweede
helft van de negentiende eeuw veel onderzocht verschijnsel was de
zogenaamde kathodestraling. Neem een glazen buis met daarbinnen aan
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de uiteinden twee elektrodes; pomp de buis leeg tot er enkel een zeer ijl
gas in de buis overblijft; zorg voor een flink spanningsverschil over de
elektrodes en wat je vervolgens waarneemt is een gekleurde lichtzuil in
de buis die zich uitstrekt vanaf de negatieve elektrode, oftewel de
kathode. De vraag is nu welk proces aan dit verschijnsel ten grondslag
ligt. Klaarblijkelijk ging er van de kathode een of andere straling uit.
Was hier echter sprake van straling in de vorm van elektromagnetische
golven of bestond de straling uit elektrisch geladen deeltjes, bijvoorbeeld
geioniseerde moleculen? Nog voor deze vraag beslist was, ontdekte de
Duitser Rontgen in 1895 tijdens zijn onderzoek aan de kathodestraling
een tweede soort straling buiten de glazen buis, afkomstig van de
tegenover de kathode gelegen glazen wand van de buis. Deze straling
beschikte over wonderbaarlijke eigenschappen. De meest spectaculaire
daarvan was het enorme doordringende vermogen van de strafing. De
mogelijkheid om skeletten van levende mensen zichtbaar to maken
speelde, los van de medische toepassingen, haarfijn in op de morbide
belangstelling die mensen eigen is. De ontdekking veroorzaakte wereld-
wijd opschudding, en bracht een nieuw probleem voor de fysici die zich
massaal op het nieuwe verschijnsel stortten.
Dit laatste gegeven resulteerde enkele maanden later in een nieuwe
ontdekking. Tijdens zijn onderzoek aan rontgenstraling constateerde de
Fransman Becquerel dat uranium spontaan mysterieuze `uranische stralen'
uitzendt. Binnen enkele jaren waren er meer radio-actieve stoffen
geldentificeerd, onderscheidde men drie verschillende soorten radio-
actieve straling, en had men vastgesteld dat de droom der alchemisten, de
transformatie der elementen, niet alleen mogelijk was, maar zelfs
spontaan optrad in de vorm van het zogenaamde radio-actief verval.
In hetzelfde jaar dat Becquerel zijn ontdekking deed, slaagde de
Nederlander Zeeman erin om de door een verhitte substantie uitgezon-
den spectraallijnen (elektromagnetische strafing van specifieke fre-
quenties die karakteristiek zijn voor een chemisch element) op to splitsen
door de substantie in een sterk magnetisch veld to plaatsen, daarmee het
dogma van de onaantastbaarheid der spectraallijnen onkrachtend. Weer
een jaar later gaven de experimenten van de Brit Thomson eindelijk
uitsluitsel over de card van de kathodestraling. Het betrof hier volgens
Thomson elektrische deeltjes, die veel en veel lichter (en vermoedelijk
dus veel kleiner) moesten zijn dan het hypothetische waterstofatoom, de
bouwsteen van het lichtste element. Aan de hand van zijn experimenten
kon Thomson een waarde bepalen voor het quotient van lading en massa
van de deeltjes. Deze waarde kwam goed overeen met de waarde die de
Nederlander Lorentz op basis van de experimenten van Zeeman reeds
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eerder had afgeleid voor de elektrische deeltjes die hij verantwoordelijk
achtte voor het uitzenden van de spectrale straling. De `ontdekking' van
het elektron was een feit. Het experimentele werk van Zeeman en
Thomson, in combinatie met het theoretische werk van Lorentz (waarover
dadelijk meer) bracht sommigen op het idee dat atomen waren samen-
gesteld uit de nieuwe elektrische deeltjes. Deze gedachte gaf een nieuwe
impuls aan het experimentele onderzoek en leidde daarnaast tot de
constructie van atoommodellen in het begin van de twintigste eeuw.
Een andere vorm van stralingsonderzoek dat in de jaren negentig een
hoge vlucht nam betrof de straling uitgezonden door een zogenaamd
`zwart lichaam'. Alle in de natuur voorkomende lichamen zenden elek-
tromagnetische straling uit. Dit proces wordt meestal pas zichtbaar bij
verhitting. Zo wordt een stuk ijzer bij een bepaalde temperatuur rood
(roodgloeiend) en bij verdere verhitting wit (witheet). Lichamen zenden
niet alleen straling uit, ze vangen het ook op. Een deel van de invallende
straling wordt weerkaatst, de rest wordt geabsorbeerd. Een ideale spiegel
is een lichaam dat alle invallende straling weerkaatst. Het andere uiterste,
een lichaam dat alle invallende straling absorbeert, noemt men een zwart
lichaam.
De aard van de door een zwart lichaam uitgezonden straling vormde in
de jaren negentig geen probleem; zoals iedereen wist ging het hier om
elektromagnetische straling, deels in de vorm van zichtbaar licht. Wel
interessant was de samenstelling van de straling. Reeds in 1860 had de
Duitser Kirchhoff bewezen dat de door een zwart lichaam bij een be-
paalde frequentie uitgezonden stralingsenergie op een unieke manier
afhangt van de temperatuur van dat lichaam en die frequentie, onaf-
hankelijk van de aard van het materiaal dat de straling uitzendt. De
meeste fysische eigenschappen en processen zijn afhankelijk van het
materiaal waarmee geexperimenteerd wordt. Hier echter had men klaar-
blijkelijk to maken met een universele functie, en dus een fundamentele
natuurwet.
Het onderzoek ter bepaling van die wet verliep langs twee wegen, een
theoretische en een experimentele. Gebruikmakend van puur thermo-
dynamische argumenten in combinatie met Maxwells theorie slaagde
Wien er in de jaren negentig in de gezochte wiskundige uitdrukking voor
de wet grotendeels (maar niet volledig) of to leiden. Gebruikmakend van
enkele aanvullende hap-snap argumenten formuleerde hij iets later een
complete uitdrukking voor de wet. In diezelfde periode slaagden
experimentatoren erin een procedure to vinden die de mogelijkheid bood
om langs experimentele weg informatie to krijgen over de gezochte wet.
Aanvankelijk ondersteunden de aldus verkregen data Wiens voorstel. In
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1900 echter vonden experimentatoren bij bepaalde frequenties stelsel-
matige afwijkingen van Wiens stralingswet. In datzelfde jaar stelde de
fysicus Planck een nieuwe wet voor. Deze wet bleek veel beter met de
experimentele resultaten overeen to stemmen dan die van Wien. Plancks
voorstel was echter niet veel meer dan een handige gissing. Net als Wien
probeerde Planck vervolgens om met behulp van thermodynamische en
elektrodynamische wetmatigheden de wet op rigoreuze wijze of to leiden.
Een afleiding kwam er, zij het een wat merkwaardige. Zes jaar later zou
Einstein er op wijzen dat Plancks afleiding in feite berustte op een hoogst
eigenaardige aanname, namelijk een zogenaamde quantumhypothese.
Deze hypothese zou een belangrijke breuk met bestaande opvattingen
inhouden, evenals de iets daarvoor door Einstein geformuleerde theorie
over de elektrodynamica van bewegende lichamen, beter bekend als de
speciale relativiteitstheorie. Radicale opvattingen maken weinig kans in
een zelfgenoegzaam en behoudend klimaat. Daarvan was echter allang
geen sprake meer toen Einstein zijn voorstellen deed. Tot op zekere
hoogte was de fysicus van die tijd al enigszins vertrouwd met nieuwe en
exotische ideebn. Zoals de meeste revoluties kende ook deze een zekere
voorbereiding.

Fin de Sik1e-cultuur en de teloorgang van het mechanicisme

De kinetische gastheorie was in zekere zin een produkt van het geloof
in de mogelijkheid van een mechanische onderbouwing van de gehele
natuurkunde. Het idee dat de mechanica het fundament van de natuur-
kunde leverde werd in de tweede helft van de negentiende eeuw
algemeen aangehangen, ook al waren er fysici die meenden dat speculatie
aangaande de aan elektrische en thermische verschijnselen ten grondslag
liggende mechanische processen op dat moment nog prematuur was. In
het laatste decennium klonken er steeds meer kritische geluiden ten
aanzien van het geloof in het primaat van de mechanica. In navolging van
de fysicus en filosoof Ernst Mach beweerden velen dat dit geloof niets
anders was dan een historisch bepaald vooroordeel, enkel en alleen het
gevolg van het toevallige feit dat de mechanica meer dan een eeuw voor
de warmteleer en de elektricititeitsleer een geavanceerd peil had bereikt.
Zij bestreden daarnaast de gedachte dat het de task van de natuurkunde
is om de verschijnselen to verklaren uitgaande van een veronderstelde
dieperliggende en niet waarneembare werkelijkheidsstructuur, bestaande
uit bijvoorbeeld atomen en etherdeeltjes. De natuurkunde had enkel tot
taak de verschijnselen zo economisch mogelijk to beschrijven. De enige
bestaande werkelijkheid is die van de verschijnselen. Atomen en der-
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gelijke zijn niets anders dan creaties van de menselijke geest en moeten
als zodanig uitsluitend beoordeeld worden op hun vermogen op beknopte
wijze rekenschap to geven van uiteenlopende verschijnselen. Sommigen
meenden evenals Mach dat het zeer wel mogelijk was to volstaan met
wiskundige vergelijkingen, waarin enkel waarneembare grootheden
optraden en diskwalificeerden op die gronden de atoomhypothese als een
speculatieve, overbodige en onwenselijke aanvulling op bestaande
theorieen. De kritiek richtte zich in het bijzonder op Boltzmanns
kinetische gastheorie.
Deze nieuwe, ontnuchterende kijk op de status van natuurkundige
theorieen was deels het gevolg van interne ontwikkelingen binnen de
natuurkunde, maar stond daarnaast ook niet geheel los van het culturele
klimaat dat het Fin de Siecle kenmerkte. Gedurende het laatste kwart van
de eeuw werd de westerse samenleving in steeds sterkere mate geconfron-
teerd met zowel de geneugten als de schaduwzijden van geavanceerde
technologieen. De telegraaf en telefoon bonden de wereld samen; de
elektrische tram en ondergrondse bevorderden de groei van de metropool;
het elektrische licht verlengde de dag; de elektromotor verdreef de
stoommachine uit de fabriek, hetgeen de mogelijkheid bood van een sterk
vereenvoudigd fabrieksontwerp en een vrije keuze wat betreft de lokatie.
Een nabije watervoorziening voor stoomketels of waterturbines was
immers niet ]anger vereist. Tenslotte droeg de elektrometallurgie bij aan
goedkopere en grootschalige produktie van metalen als aluminium en
diverse legeringen.
Niet minder nieuw dan schaal en tempo van de veranderingen was hun
oorsprong: ontdekkingen gedaan door academische geleerden en geex-
ploiteerd door hoog opgeleide ingenieurs. Als er waarheid schuilt in de
gemeenplaats dat de wetenschap meer dankt aan de stoommachine dan
de stoommachine aan de wetenschap, dan heeft de wetenschap de schuld
aan de technologie meer dan terugbetaald met de introductie van de
elektriciteit in de samenleving. Dit verhoogde echter niet alleen de status
van de natuurwetenschap, het maakte de wetenschap tevens mikpunt van
scherpe kritiek.
Het verhoogde levenstempo, de toenemende misere en vervuiling in de
snel groeiende metropolen en wat men zag als de vervreemding van het
individu leidden tot reserves ten aanzien van zowel ongebreidelde
technologische ontwikkeling alsmede de natuurwetenschappen die men
voor die ontwikkeling verantwoordelijk achtte. Gedurende de laatste
twee decennia van de negentiende eeuw werden de natuurwetenschappen
aan ongekend felle kritiek onderworpen. De aanval werd ingezet door een
brede alliantie, die putte uit artistieke, filosofische en religieuze kringen.
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De kritiek richtte zich niet alleen op de materiele consequenties van de
natuurwetenschappen, maar tevens op de aan deze disciplines toegeschre-
ven pretenties en waarden. Het geloof in het alleenrecht op de waarheid,
gekoppeld aan universele geldigheid en toepassing en een reductionis-
tisch, materialistisch wereldbeeld, weerspiegelden in de ogen van de
critici een misplaatste arrogantie, en bovenal een regelrechte bedreiging
voor de moraal en de maatschappelijke orde. Degelijke sentimenten wa-
ren in de voorafgaande decennia gevoed door een invloedrijke groep van
professionele wetenschappers, die alle aspecten van de werkelijkheid tot
het domein der wetenschap verklaarde en de wetenschappelijke methode
het alleenrecht op kennis en zekerheid toeschreef. Deze natuurweten-
schappers ontleenden hun zelfvertrouwen voor een belangrijk deel aan
twee recente syntheses, de wet van energiebehoud en bovenal Darwins
afstammingsleer.
In beide werelden, de ene bewerkstelligd en de andere beschreven door
de natuurwetenschappen, stuitten de critici aldus op eenzelfde af-
keurenswaardig materialisme. Natuurlijk waren er ook velen die de
nieuwe ontwikkelingen toejuichten; het is echter niet zonder grond dat
sommige historici de Fin de Siecle-periode in haar totaliteit hebben
gekenmerkt als een revolte tegen het positivisme of tegen de rede.
Een dergelijke vijandige houding liet de natuurwetenschappers niet
onberoerd. In het katholieke Frankrijk, waar de debatten heviger
woedden dan elders, kozen enkele vooraanstaande wetenschappers de
tegenaanval. Zij veroordeelden nadrukkelijk wat zij zagen als pogingen
de wetenschap to vervangen door mystiek. Opvallend is echter dat veel
vooraanstaande fysici een geheel andere toon aansloegen. Geconfronteerd
met de beschuldiging van overspannen pretenties reageerden zij in het
algemeen met een tweeledig antwoord. Enerzijds gaven zij toe dat de
fysica geen unieke, diepere waarheden openbaart, anderzijds echter
ontkenden zij nadrukkelijk dat het zoeken naar waarheden en diepere
verklaringen iets met natuurkunde to maken heeft.
Fysici, zo doceerde de vooraanstaande Franse wis- en natuurkundige
Poincare, zijn niet de ontcijferaars van de wetten der Natuur, maar
bibliothecarissen en catalogiseerders van de ervaring. Theorieen zijn
slechts tamelijk willekeurige rangschikkingen van een groot aantal
waarnemingsgegevens, die met bescheiden laboratoriummiddelen ver-
kregen zijn. Zijn Britse collega Poynting hield het op een zo kort
mogelijke beschrijving van de wijze waarop onze zintuigen zouden wor-
den geaffecteerd in deze of gene experimentele situatie. Het ontbreekt
ons voor het werkelijke nu eenmaal aan zintuigen, aldus de Duitser Du
Bois Reymond. Ernst Mach, die dergelijke ideeen al enkele decennia
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vergeefs verkondigde, zag zijn ster plotseling snel rijzen. Atomen en de
alomtegenwoordige ether, tot voor kort de meest fundamentele bouw-
stenen van de fysische werkelijkheid werden nu geafficheerd als hooguit
nuttige ficties. En zelfs dat nut werd door velen in twijfel getrokken. De
wijze waarop dat gebeurde doet veelal vermoeden dat het niet enkel om
een puur interne technische aangelegenheid gaat.
In 1893 stelde Poincar6 de lezers van de Revue de Metaphysique et de
Morale gerust door to beargumenteren dat een strikt mechanistisch
wereldbeeld, zoals sommige Britten voorstonden, in strijd was met de
ervaring. Zijn landgenoot Duhem beargumenteerde in 1895 in de Revue
de Philosophie dat de wet der multipele proporties, in tegenstelling tot
wat vaak werd aangenomen, geen atomistische implicaties bezat. Evenals
Mach bestreed hij het historisch gegroeide vooroordeel dat de fysica kon
worden gereduceerd tot bewegingen van materiele deeltjes. Sterker nog,
atomen hoorden niet thuis in fysische theorieen. In plaats daarvan zou
men moeten volstaan met het meer fenomenologische energie-begrip.
Ostwald in Berlijn sloot zich bij hem aan. In een voordracht voor het
Gesellschafft Deutscher Naturforscher and Aerzte riep hij op tot het
verlaten van de speculatieve, gangbare materialistische doctrines en
maande hij zijn collega's zich to bekeren tot zijn eigen creatie, het
zogenaamde energeticisme, dat enkel de relaties en overgangen tussen de
verschillende verschijningsvormen van de energie bestudeerde.

Immaterialistische wereldbeelden

Een (althans met de mond beleden) radicaal empirisme, gepaard aan
scepsis ten aanzien van de mogelijkheid van een mechanische reductie
van de natuurkunde, mocht dan een internationaal fenomeen zijn,
daarnaast waren er duidelijke verschillen in de wijze waarop weten-
schappers uit verschillende landen op de nieuwe situatie inspeelden. Zo
was het met name in Duitsland dat er naarstig gezocht werd naar alter-
natieven voor de aloude mechanistische natuurbenadering. Een empirisme
dat enkel tot fragmentatie leidde kon de Duitse fysicus niet bevredigen.
De Duitse fysicus wilde een compleet en samenhangend fysisch wereld-
beeld. Deze typisch Duitse preoccupatie was grotendeels een uiting van
het traditionele unificatie-imperatief inherent aan het Duitse geleerden-
dom. Ostwalds energeticisme beoogde dan ook meer dan enkel het propa-
geren van empirisme. Het energetisch wereldbeeld bezat volgens Ostwald
dezelfde universaliteit die men voorheen aan het mechanistisch wereld-
beeld toeschreef. Ostwald en de zijnen meenden de gehele fysica met
inbegrip van de mechanica to kunnen reduceren tot zijn energetische
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wetten. Enkel energie was substantieel, materie was weinig meer dan een
afgeleid begrip, corresponderend met een ruimtelijke verdeling van
energie. Erg succesvol bleek het energetische programma van Ostwald
niet. Na de desastreuze confrontatie met zijn voornaamste opponent
Boltzmann in 1895, groeide de scepsis over de haalbaarheid van zijn
streven.
Veel belofterijker oogde een ander alternatief voor het mechanicisme,
namelijk het in 1900 door de Duitser fysicus Wien geprofeteerde elek-
tromagnetische wereldbeeld. Ook hier werd materie naar het tweede plan
verwezen. Materie werd gezien als zijnde opgebouwd uit elektrische
deeltjes, de elektronen, die op hun beurt correspondeerden met een
specifieke toestand van de immateriele elektromagnetische ether. Wien
demonstreerde hoe onder deze aanname de bewegingswetten van Newton
afgeleid konden worden uit de elektromagnetische wetten van Maxwell.
Veel voornamelijk Duitse fysici zagen in het elektromagnetische we-
reldbeeld een natuurlijk uitvloeisel van Lorentz' elektromagnetische
theorie.
In de jaren negentig had Lorentz Maxwells theorie gemodificeerd en
uitgebouwd tot zijn beroemde elektronentheorie. Lorentz combineerde
Maxwells elektromagnetische vergelijkingen voor het medium met de
continentale aanname van ladingdragende deeltjes. Deze bepaalden door
hun lokale aanwezigheid en hun bewegingen de toestand van de ether. De
ether oefende op zijn beurt een kracht uit op de elektrische deeltjes, de
zogenaamde Lorentz-kracht. Doordat de deeltjes geen tegengestelde
kracht op de ether uitoefenden, brak de theorie resoluut met de derde
bewegingswet van Newton, die actie- en reactiekracht aan elkaar
gelijkstelt. Lorentz ontnam in zekere zin de ether zijn mechanistische,
materiele karakter. De ether was in Lorentz theorie niet langer een soort
ijle veerkrachtige stof die druk kon uitoefenen op en meegesleurd kon
worden door materiele lichamen. Ether en materie zouden geen enkele
invloed op elkaar uitoefenen, ware het niet dat zich volgens Lorentz in
alle moleculen van materiele lichamen kleine elektrische deeltjes oftewel
elektronen bevonden.
In een latere versie brak Lorentz' theorie tevens met de tweede wet van
Newton, de wet die de evenredigheid van de op een lichaam uitgeoefende
kracht en de door het lichaam ondergane versnelling uitdrukt, met de
massa als evenredigheidsconstante: kracht is massa maal versnelling. In
Lorentz' rijpere versie van zijn theorie was de massa van een voorwerp
echter allerminst constant. Deze massa was een variabele grootheid
afhankelijk van de bewegingstoestand van een lichaam. Komt de snelheid
dicht in de buurt van de lichtsnelheid dan wordt de massa oneindig groot,
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waardoor het lichaam niet verder versneld kan worden. Het niet constant
zijn van een begrip als massa suggereerde min of meer dat massa, de
meest primaire eigenschap van materie en daardoor het centrale begrip
in de mechanica, niet het fundamentele begrip was waarvoor men het
eeuwenlang gehouden had.
Door deze aspecten van de theorie in combinatie met Lorentz' suggestie
dat de moleculaire krachten (de krachten die de materiedeeltjes bij elkaar
houden) en de zwaartekracht zelf van elektromagnetische aard zijn, werd
de theorie van Lorentz, zoals Wien overigens ook opmerkte, de grote
inspiratiebron voor het elektromagnetische wereldbeeld. Tot ongeveer
1910 vond deze nieuwe radicale richting in de natuurkunde veel aanhang,
met name onder Duitse fysici. Experimenten aan snelle elektronen
ondersteunden het idee dat de massa van het elektron van puur elektro-
magnetische aard zou zijn. Daarna ebde de belangstelling geleidelijk weg,
onder meer ten gevolge van de doorbraak van Einsteins speciale relati-
viteitstheorie en het groeiende inzicht in de quantumproblematiek.

Relativiteit: de wortels

De speciale relativiteitstheorie kwam voort uit pogingen om Newtons
mechanica to rijmen met Maxwells elektrodynamica. Newtons bewegings-
wetten voldoen aan een bijzondere eigenschap. Stel iemand bevindt zich
in een ruimte waarbinnen allerlei voorwerpen bewegen. Deze persoon, A.
genaamd, neemt de bewegingen nauwkeurig waar en constateert dat zi j
voldoen aan de wetten van Newton. Deze ruimte nu bevindt zich aan
boord van een Tangs de kade varend schip. Op de kade staat iemand, een
zekere B., die door een groot raam van het schip eveneens de betreffende
bewegingen waarneemt. B. zal andere bewegingen waarnemen dan A.
Immers een voorwerp dat stil ligt ten opzicht van het schip, en dus ten
opzichte van A., beweegt vanuit B.'s gezichtspunt met de snelheid van het
schip. De door A. en B. waargenomen bewegingen mogen dan verschillend
zijn, de wetten waaraan die bewegingen voldoen zullen in dit geval exact
hetzelfde zijn, met andere woorden: als de door A. waargenomen bewe-
gingen aan Newtons wetten voldoen, dan zullen de door B. waargenomen
bewegingen daar eveneens aan voldoen en vice versa. Tenminste als het
schip ten opzicht van A. in een rechte lijn met constante snelheid
beweegt. Generaliserend kun je zeggen dat er een oneindig aantal
referentiekaders bestaat, zodanig dat de verschillende, vanuit elk van die
kaders waargenomen bewegingen alle aan Newtons wetten voldoen.
Dergelijk referentiekaders noemt men inertiaalsystemen. Newtons
bewegingswetten bieden geen handvat om een van die kaders er uit to
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lichten en de voorkeur to geven boven de andere. In de praktijk bekijken
we processen meestal vanuit een vast punt op het oppervlakte van de
aarde, maar dat is een puur willekeurige keuze.
In het geval van de elektrodynamica bestaat zo'n uniek referentiekader
wel, namelijk de alomtegenwoordige elektromagnetische ether. Een lading
die ten opzichte van de ether in rust verkeert veroorzaakt enkel een
elektrisch veld; een lading die ten opzichte van de ether beweegt
veroorzaakt naast een elektrisch veld ook nog een magnetisch veld.
Lichtgolven vormen een ander elektrodynamisch verschijnsel. Het is
alleen ten opzichte van de ether dat lichtgolven zich in alle richtingen
met een zelfde snelheid c voortplanten. Kortom, de elektrodynamische
wetten gelden strikt genomen alleen maar ten opzichte van de ether en
niet ten opzichte van een ander referentiekader dat met een zekere
snelheid door de ether heen beweegt. De aarde is zo'n bewegend refe-
rentiekader. Daarom moeten onze aardse waarnemingen iets afwijken
van de wettelijke voorschriften. Echter zolang de beweging van de aarde
door de ether heel klein is ten opzichte van de lichtsnelheid, zullen de
afwijkingen ook heel klein zijn. Deze zijn wel interessant omdat uit die
afwijkingen de snelheid van de aarde kan worden berekend.
Gedurende de negentiende eeuw werd een aantal pogingen gedaan om
de grootste van die afwijkingen to meten. Deze pogingen liepen op niets
uit. De verwachte afwijkingen werden niet gevonden. In 1892 liet
Lorentz zien dat zijn nieuwe theorie rekenschap kon geven van het
uitblijven van die effecten. Strikt genomen waren de effecten er wel,
maar ze werden gecompenseerd door andere door zijn theorie voorspelde
effecten, zodat je er in de praktijk niets van merkte. Dit gold echter
alleen maar voor de grotere afwijkingen. Kleinere afwijkingen, ongeveer
tienduizend keer kleiner dan de op zich al heel kleine effecten waarnaar
men gezocht had, zou men volgens de theorie van Lorentz wel moeten
optreden. Het meten van dergelijke kleine effecten leek een volstrekt
onhaalbare zaak. De Amerikaanse experimentator Michelson dacht daar
anders over. In de jaren tachtig construeerde hij een apparaat waarmee
het mogelijk moest zijn dergelijke minuscule effecten to meten. Hij
maakte daarbij gebruik van lichtstralen.
Omdat de aarde beweegt ten opzichte van de ether zou de snelheid van
het licht, waargenomen door een aardse waarnemer, niet in alle rich-
tingen hetzelfde kunnen zijn. Als de aardse waarnemer, gezien vanuit
de ether het lichtsignaal tegemoet reist, meet hij een grotere snelheid
dan wanneer hij in dezelfde richting beweegt als het lichtsignaal, dat
hem dan als het ware moet inhalen. Het probleem is dat je de snelheid
van een in een richting bewegend lichtsignaal niet kunt meten. De enige
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manier om in een laboratorium informatie to krijgen over de lichtsnelheid
is met behulp van heen en weer gaande lichtsignalen. Vanuit aards
perspectief is een in de bewegingsrichting van de aarde heen en weer
gaand lichtsignaal als een zwemmer die eerst tegen de stroom in zwemt
en vervolgens met de stroom mee weer terug naar zijn oorspronkelijke
uitgangspunt. Tegen de stroom in zwemmend lijkt hij langzamer to gaan
dan normaal, stroomafwaarts daarentegen lijkt zijn snelheid juist groter
dan anders. Deze twee effecten compenseren elkaar gedeeltelijk, maar
- en dat is van belang - niet volledig. Heen en weer in stromend water
kost net iets meer tijd dan heen en weer in stilstaand water. Hetzelfde
geldt mutatis mutandis voor een lichtsignaal dat zich voortplant door een
ten opzichte van de aarde bewegende ether. En dit tijdsverschil zou
Michelson met zijn apparaat moeten kunnen meten.
Tot zijn teleurstelling vond Michelson geen noemenswaardig verschil.
Hij concludeerde hieruit dat de ether gedeeltelijk door de bewegende
aarde werd meegesleurd, en wel zodanig dat er bij het aardoppervlak
geen sprake is van een snelheidsverschil tuusen aarde en ether. Deze
conclusie ging lijnrecht in tegen de essentie van Lorentz' theorie. Deze
theorie was immers opgebouwd rond het idee van een stationaire ether
die op geen enkele manier door materie in beweging kon worden ge-
bracht. Lorentz zocht en vond een oplossing voor het probleem. Hij
veronderstelde dat ieder door de ether bewegend lichaam iets inkrimpt
in de richting waarin het beweegt. Dit zou dan ook voor Michelsons
apparaat gelden. Hierdoor wordt de afstand die het lichtsignaal in het
door de ether bewegende apparaat moet afleggen iets kleiner en de
tijdwinst die dit oplevert compenseert exact het tijdverlies dat Michelson
hoopte to meten. Om deze schijnbare noodgreep to rechtvaardigen, wees
Lorentz erop dat een simpele aanname - namelijk dat de krachten die de
materie bij elkaar houden van elektrodynamische aard zijn - voldoende
was om de contractie van door de ether bewegende lichamen to verklaren.
Op dit moment kon Lorentz' theorie rekenschap geven van het uitblijven
van de grootste effecten ten gevolge van de beweging van de aarde, en
tevens van het uitblijven van effecten die een slag kleiner waren.
Uiteindelijk modificeerde hij zijn theorie zodanig dat in een klap alle
waarneembare effecten werden uitgesloten. Volgens de uiteindelijke
versie van de theorie was het dus onmogelijk om vast to stellen met welke
snelheid de aarde of willekeurig welk ander referentiekader zich ten
opzichte van de stilstaande ether bewoog. In alle stelsels die ten opzichte
van de ether (en elkaar) met constante snelheid bewegen, gedragen alle
elektrodynamische verschijnselen zich schijnbaar volgens dezelfde regels,
namelijk de wetten gedefinieerd voor het etherstelsel. Hiermee was de
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situatie in de elektrodynamica op het niveau van de verschijnselen gelijk
aan die in de mechanica. Op het niveau van de theorie bleef het princi-
piele verschil tussen de mechanics en de elektrodynamica overeind:
anders dan de mechanicawetten waren de elektrodynamicawetten geba-
seerd op een uniek, absoluut referentiekader, namelijk de ether. Lorentz
had de theorie alleen zodanig aangepast, dat de theorie nu ook verklaarde
waarom je in de praktijk niets merkte van het bestaan van dat referen-
tiekader.

Einstein

In 1905 verscheen in de Annalen der Physik een artikel over elektro-
dynamische processen in bewegende lichamen, geschreven door een jonge
onderzoeker aan een Zwitsers patentenbureau. De problematiek was
globaal de bovenstaande: de theorie onderscheidt rust en beweging; in de
verschijnselen vervalt dit onderscheid. Nergens verwees de auteur naar
Lorentz' recente oplossing van dit probleem. De inleiding van het artikel
maakte echter reeds duidelijk dat deze voor de schrijver niet acceptabel
kon zijn. De schrijver stelde onomwonden dat als er met betrekking tot
de invloed van de bewegingstoestand van het referentiekader op het
niveau van de verschijnselen geen verschil bestond tussen de mechanics
en de elektrodynamica, dit verschil er op het niveau van de theorie ook
niet mocht zijn. Vervolgens verhief hij deze gedachte tot postulaat van
zijn theorie: niet alleen de mechanische, maar alle fysische wetten moeten
dezelfde vorm hebben in elk inertiaal systeem (i.e. elk systeem waarbin-
nen de mechanicawetten gelden). Dit is het zogenaamde relativiteits-
postulaat waaraan de theorie zijn naam dankt. Een tweede postulaat stelde
dat het licht zich door de lege ruimte voorplant met een absolute snelheid
c onafhankelijk van de bewegingstoestand van de lichtbron.
Op het eerste gezicht lijken deze twee postulaten met elkaar in strijd to
zijn. Immers als in een inertiaalstelsel de lichtsnelheid gelijk is aan c,
dan moet in elk ander stelsel dat beweegt ten opzichte van het eerste de
lichtsnelheid hetzij groter, hetzij kleiner zijn dan c. Maar omdat c een in
de theorie voorkomende natuurconstante is, moet volgens het relativi-
teitspostulaat de lichtsnelheid in alle inertiaalstelsels gelijk zijn aan c. De
paradox verdwijnt zodra je niet langer uitgaat van de klassieke manier
om snelheden to combineren. Als je aan beide postulaten wil vasthouden
vereist dat een totale herziening van de bestaande, onaantastbaar lijkende
mechanicawetten.
Middels een zorgvuldige analyse van de begrippen van lengte en tijd liet
Einstein (want om hem gaat het hier uiteraard) zien, dat de twee pos-
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tulaten inderdaad aanleiding gaven tot een geheel nieuwe mechanica.
Einstein definieerde lengte- en tijdsbegrippen op een operationele wijze,
namelijk in termen van meetlatten, klokken en lichtsignalen. Uit zijn
definitie van gelijktijdigheid, aangevuld met zijn twee principes, volgde
dat tijd niet langer gezien kon worden als iets absoluuts. Elk inertiaal-
systeem bezit als het ware zijn eigen tijdsrekening. Gebeurtenissen die
binnen een systeem gelijktijdig zijn, zijn dat binnen een ander systeem
niet. Evenzo zijn in verschillende systemen gemeten lengtes verschillend.
Metingen verricht aan een ander inertiaal systeem dan dat van de waar-
nemer laten zien dat lengtes verkorten, klokken trager worden en massa's
toenemen naarmate de relatieve snelheid van het systeem dichter in de
buurt van de lichtsnelheid komt. Zoals Einstein aan het begin van zijn
artikel opmerkte was de ether in zijn zienswijze volstrekt overbodig
geworden. Immers zijn theorie verbood het bestaan van een absoluut
referentiekader waarbinnen alleen de elektrodynamische wetten hun
geldigheid bezitten. Met de ether elimineerde Einstein datgene wat
volgens veel vooraanstaande natuurkundigen nu juist de enige werkelijk
bestaande substantie was.
Ondanks de radicale implicaties van Einsteins theorie, veroorzaakte de
publikatie nauwelijks enige ophef. Van die fysici die het artikel uber-
haupt lazen, meenden de meesten dat het in wezen enkel om een alter-
natieve formulering van de theorie van Lorentz ging. Immers de door
beide theorieen voorspelde verschijnselen waren identiek. Veelal
contrasteerde men de zogenaamde Lorentz- Einstein- theorie met de
theorieen van diegenen die een volledige verwezenlijking van het elek-
tromagnetische wereldbeeld beoogden. Deze laatsten golden als de
werkelijk radicale voorhoede. Ten opzichte van dit streven oogde het
werk van Einstein en Lorentz tamelijk conservatief. Hun theorie leek
een pure elektromagnetische reductie van de gehele fysica uit to sluiten.
Een belangrijke bijdrage tot de uiteindelijke acceptatie van de theorie
ven Einstein werd in 1908 geleverd door de wiskundige Minkowski. Hij
gaf de theorie een wiskundig elegante vorm door ruimte- en tijd-
codrdinaten to verenigen in een vierdimensionaal ruimte-tijduniversum
(nu bekend als de Minkowski-ruimte), waarbinnen de tijdcoordinaat als
een soort vierde ruimtecoordinaat functioneert. Minkowski's formulering
benadrukte de in Einsteins theorie meer impliciet aanwezige symmetrieen
tussen de ruimte- en tijdcoordinaten. Na 1910 raakten de meeste Duitse
natuurkundigen overtuigd van de juistheid van Einsteins theorie. Andere
landen volgden op afstand.
In de jaren volgend op de publikatie van zijn theorie hield Einstein zich
aanvankelijk bezig met het onderzoeken van allerlei consequenties van de
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theorie. Een van de eerste daarvan is tevens de bekendste: de equivalentie
van massa en energie gecodificeerd in de eenvoudige formule E = mc2.
Maar reeds in 1907, toen andere fysici net begonnen zich met de theorie
in to laten, zocht Eintein al naar een generalisatie van de theorie. Volgens
zijn speciale theorie moeten de wetten dezelfde vorm hebben in alle
inertiaalstelsels. Zou je niet kunnen eisen dat de fysische wetten dezelfde
vorm bezitten in alle denkbare stelsels, dus bijvoorbeeld ook in stelsels
die versneld bewegen ten opzichte van inertiaalstelsels? Een aanknopings-
punt vond hij in de verschijnselen die betrekking hebben op de zwaarte-
kracht. Ook hier was zijn uitgangspunt gelegen in een aantal overeen-
komstige verschijnselen in situaties die volgens de bestaande theorieen
principieel verschillend waren.
In een ruimte waarbinnen de zwaartekracht zijn werking doet gelden,
zijn de uitkomsten van mechanische experimenten exact hetzelfde als in
een andere ruimte waarbinnen geen zwaartekracht werkt, maar welke
zich ten opzichte van de eerstgenoemde ruimte met een constante
versnelling beweegt. Zo geeft bijvoorbeeld een weegschaal in beide
gevallen dezelfde uitslag en volgt een weggeworpen voorwerp dezelfde
paraboolbaan. Ook hier weigerde Einstein in deze reeds sinds Newton
bekende overeenkomst een toevalligheid to zien. Volgens Einstein waren
beide situaties fysisch identiek. Op grond van die gedachte trachtte hij
in de daaropvolgende jaren, en met name in de periode 19/1-/916, een
nieuwe theorie van de zwaartekracht to formuleren. Al spoedig werd het
Einstein duidelijk dat hij zich diende to begeven in geavanceerde, hem
onbekende takken van de wiskunde. Hiertoe riep hij de hulp in van een
bevriende wiskundige. Het uiteindelijke resultaat van zijn inspanningen
laat zich bondig formuleren: de aanwezigheid van materie bepaalt de
kromming van de omringende (vier-dimensionale) ruimte; de gekromde
ruimte bepaalt hoe lichamen zich bewegen. Van een op afstand werkzame
aantrekking tussen twee lichamen, het newtoniaanse beeld van gravitatie,
was niet langer sprake. Het zwaartekrachtsveld is niet anders dan de
wiskundige structuur van de ruimte zelf. Toen tijdens de zonsverduis-
teringsexpeditie van 1919 de door de theorie voorspelde afbuiging van
langs de zon scherende lichtstralen door waarnemingen werd bevestigd,
haalde Einstein wereldwijd de voorpagina's van de landelijke dagbladen
en kreeg zijn faam de legendarische proporties die deze nog steeds bezit.

Quanta en atomen

Waren de relativiteitstheorieen grotendeels het werk van een man, de
creatie van de moderne quantummechanica had meer weg van een col-
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lectieve onderneming. Maar ook hier speelde Einstein een belangrijke
rol. Het was Einstein die in 1906 de quantumhypothese `ontdekte' in
Plancks afleiding van diens stralingswet. Volgens de elektrodynamica
wordt elektromagnetische straling uitgezonden door elektrische deeltjes
(of meer algemeen ladingen) die een periodieke beweging ondergaan (i.e.
een beweging waarbij de deeltjes met regelmatige tussenpozen steeds op
dezelfde plaats terugkeren, bijvoorbeeld een trilling of cirkelbeweging).
De frequentie van de straling is daarbij gelijk aan de bewegingsfrequen-
tie van de elektrische deeltjes. Strafing bezit energie. Als materie straling
uitzendt gaat dit dus gepaard met een voortdurende energie-afgifte.
Einstein, nu, wees erop dat de afleiding van Plancks stralingswet op een
fundamentele wijze berustte op de aanname dat de met de straling
gepaard gaande energie-afgifte plaats vond in gehele veelvouden van
specifieke energiequanta, oftewel energiepakketjes. Met andere woorden
stralende materie is niet zoiets als een gekantelde emmer water, maar
heeft meer weg van een koffie-automaat. Immers de vloeistofafgifte van
de tweede vindt plaats in gehele veelvouden van het volume van een
koffiebekertje, en niet in willekeurige hoeveelheden. Dit suggereerde dat
de energie van de trillende ladingen in de materie enkel die waarden kon
aannemen die een geheel veelvoud waren van die energiepakketjes, en
dat de met die trillingen gepaard gaande energie steeds sprongsgewijs
veranderde. Dat was vreemd. Het is ongeveer zo vreemd als een voertuig
waarvan de snelheid altijd een geheel veelvoud is van tien kilometer per
uur en waarbij de snelheid voortdurend tussen die waarden verspringt.
De grootte van die energiepakketjes werd bepaald door twee fysische
grootheden. Een daarvan was de trillingsfrequentie van de ladingen; de
andere was een nieuwe door Planck ontdekte natuurconstante h, oftewel
de constante van Plank. De energie van een met een bepaalde frequentie
overeenkomend energiepakketje was simpelweg het produkt van die twee.
In 1907 wees Einstein erop dat ditzelfde quantumidee, toegepast op de
trillingsenergie van de atomen in een vaste stof, rekenschap kon geven
van de afwijkende waarden voor de soortelijke warmte van vaste stoffen
bij lage temperaturen. Geleidelijk aan kregen steeds meer natuurkun-
digen belangstelling voor de merkwaardige quantumhypothese, die op
geen enkele manier met de klassieke theorieen to rijmen leek. In 1911
vormde de quantumhypothese een van de voornaamste thema's van het
internationale Solvay-congres, een congres dat talloze kopstukken bij
elkaar bracht. Veel minder belangstelling bestond er voor een reeds in
1905 door Einstein geopperde suggestie, namelijk het nog veel verder
gaande idee dat strafing zelf, en daarmee ook licht, uit quanta bestond en
dus een soort deeltjeskarakter bezat. De golftheorie van het licht was
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echter zo stevig in de waarnemingen gefundeerd, dat de suggestie van een
deeltjestheorie van het licht bijna even ridicuul leek als het voorstel om
terug to keren naar de vier elementen van Aristoteles.
Een derde belangrijke toepassing vond de quantumhypothese in 1913 in
Bohrs theorie van de structuur van het atoom. Bohrs atoommodel maakte
deel uit van een nieuwe onderzoekstraditie die eind negentiende eeuw een
aanvang genomen had: de constructie van modellen van de inwendige
structuur van het atoom. De aanzet tot dit onderzoeksprogramma vormde
de ontdekking van een van de voornaamste bouwstenen van het atoom,
namelijk het elektron. In 1897 toonde Thomson aan dat de kathodestra-
ling opgebouwd was uit kleine negatief geladen elektrische deeltjes. Zijn
vermoeden dat het hier om de ultieme bestanddelen van atomen ging leek
bevestigd to worden door Lorentz' interpretatie van het Zeeman-effect.
Het ontwerpen van atoommodellen, samengesteld uit deze elektronen,
was aanvankelijk een puur Britse aangelegenheid. Ook hier speelt een
nationale traditie een belangrijke rol. De Duitse preoccupatie met
wereldbeelden vond zijn tegenhanger in de Britse voorliefde voor model-
len. Waarin verschilt een model van een theorie? Strikt genomen is elke
theorie een model, maar de Britse modellen hadden in het algemeen een
aantal bijzondere eigenschappen. In plaats van puur formele wiskundige
verbanden tussen natuurkundige grootheden, Ieverde een model meestal
een concrete, soms zelfs tastbare voorstelling van fysische processen. De
kinetische gastheorie is eigenlijk een voorbeeld van zo'n model. Bij een
abstracte thermodynamische behandeling van gassen kun je je niets voor-
stellen; dat kun je je wel bij in alle richtingen bewegende en tegen elkaar
aanbotsende kogeltjes. Anders dan een theorie hoeft een model niet van
alle relevante verschijnselen rekenschap to geven. Vaak is men al
tevreden als een model inzicht biedt in een aantal aspecten van de
fysische werkelijkheid. De Duitsers, maar met name de naar abstractie
neigende Fransen, hadden in het algemeen weinig op met de Britse
behoefte om zich van natuurkundige processen voorstellingen to maken
in termen van botsende kogeltjes, in elkaar grijpende tandwielen en door
buizen stromende vloeistoffen. De vraag: hoe construeer ik uit een aantal
elektronen een samenhangend geheel dat rekenschap kan geven van
althans sommige eigenschappen van het atoom, was dan ook typisch een
vraag die met name Britten aansprak.
Nog voor 1900 hadden Britse fysici de voornaamste obstakels voor een
succesvolle theorie van het atoom geidentificeerd. Allereerst was er de
vraag naar de card van de positieve lading. Elektronen zijn negatief
geladen; atomen zijn elektrisch neutraal. De negatieve lading van de
elektronen moest dus worden gecompenseerd door een even grote posi-
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tieve lading. Kleine elektrische deeltjes met positieve lading, zoals
bijvoorbeeld Lorentz aannam, waren nooit waargenomen. Een ander
probleem betrof het aantal elektronen in een atoom. Omdat volgens de
beste schattingen het lichtste atoom, zijnde het waterstofatoom, meer
dan duizend keer zo zwaar was als een elektron, nam men aanvankelijk
aan dat er zich ongeveer duizend elektronen in een waterstofatoom
bevonden. Het derde probleem betrof de spectraallijnen. Atomen zenden
straling uit van een aantal voor het chemisch element karakteristieke
frequenties, zoals een piano klanken voortbrengt van karakteristieke
frequenties. In willekeurige banen ronddraaiende elektrische deeltjes
zenden straling uit van alle mogelijke frequenties. Bovendien had men
eind negentiende eeuw ontdekt dat er harmonieuze relaties bestonden
tussen de frequenties van de voor een chemisch element karakteristieke
straling. Een ander ogenschijnlijk onoplosbaar probleem betrof de
afmetingen van het atoom. Alle atomen van een element moeten volstrekt
identiek zijn; in het bijzonder bezitten zij allemaal exact dezelfde grootte.
In de natuurkunde bestond er echter geen enkel voorschrift met behulp
waarvan die grootte gefixeerd kon worden. In principe kunnen de elek-
tronen die het atoom samenstellen zich op alle mogelijke afstanden van
elkaar bevinden.
Kortom, met de bestaande kennis was het op voorhand volstrekt onmo-
gelijk om een succesvolle theorie van het atoom to creeren: een kolfje
naar de hand van de Britten. De meeste aandacht ging uit naar het model
van Thomson zelf. Hoe loste Thomson bovenstaande problemen op? Deels
met lapmiddelen, deels door ze to negeren. Ook Thomson ging uit van
een duizendtal elektronen in het atoom. De positieve lading smeerde hij
uit over de ruimte ingebed in een denkbeeldige bol, een handzame, zij
het fysich betekenisloze aanname. In de praktijk betekende dit dat de
elektronen bewogen onder invloed van een naar het midden van de bol
gerichte kracht. De straal van de bol fixeerde meteen de omvang van het
atoom. Het probleem van de spectraalijnen negeerde hij wijselijk. In
Thomsons model circuleren de elektronen in concentrische ringen binnen
de bolvormige ruimte. Thomson liet zien dat afhankelijk van het aantal
elektronen alleen bepaalde configuraties tot mechanisch stabiele atomen
leiden. Hi j wees hierbij op opmerkelijke analogieen tussen de eigen-
schappen van deze configuraties en die van het periodiek systeem der
chemische elementen. Zoals eerder geconstateerd zenden ronddraaiende
elektronen straling uit en verliezen dus voortdurend energie. Thomson liet
echter zien dat het totale energieverlies van zijn atoom bij voldoende
elektronen zeer klein bleef, doordat de elektronen elkaars straling
opvingen. De kleine resterende mogelijkheid dat het atoom desalniettemin
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toch desintegreerde leek een mooie verklaring to bieden voor het radio-
actieve verval dat zich bij sommige elementen manifesteerde.
Ondanks de duidelijke manco's van de theorie, bewees deze toch zijn
nut. In het Cavendish-laboratorium in Cambridge bestudeerden Thomson
en zijn medewerkers de verstrooiing van rontgenstralen en zogenaamde
beta-stralen (zeer snelle, bij radioactief verval vrijkomende elektronen)
aan gassen om meer informatie to krijgen over de samenstelling van de
atomen. Thomsons model leverde een interpretatief kader voor de uit-
komsten van de experimenten. Deze leerden hem onder meer dat hij het
aantal elektronen in het atoom sterk overschat had. In werkelijkheid
zouden zich in het waterstofatoom hooguit een paar (en vermoedelijk
zelfs maar een) elektronen bevinden.
Soortgelijk onderzoek werd gedaan in Manchester onder leiding van
Rutherford. Rutherford en zijn medewerkers bekogelden in 1909 zeer
dunne metaalfolies met eveneens bij radioactieve processen vrijkomende
alfa-deeltjes. Alfa-deeltjes zijn positief geladen en een paar duizend keer
zo zwaar als beta-deeltjes, oftewel elektronen. Als je bestraling met beta-
deeltjes vergelijkt met het afvuren van een schot hagel, dan heeft de
bestraling met alfa-deeltjes meer weg van een bombardement met zeer
zware kanonskogels. Wie schetst de verbazing van Rutherford toen bleek
dat enkele kanonskogels terugkeerden. Dit nu was regelrecht in strijd met
Thomsons atoommodel. Immers de kleine elektronen waaruit Thomson
zijn atoom opbouwde, zouden door de zware alfa-deeltjes worden weg-
geblazen.
In 1911 concludeerde Rutherford dat alle positieve lading en vrijwel de
gehele massa van het atoom geconcentreerd waren in een miniscule
ruimte in het centrum van het atoom, de atoomkern. Vervolgens ver-
onderstelde hij dat de elektronen in ellipsbanen om de kern cirkelden,
ongeveer zoals de planeten om de zon. Dit model was minstens zo on-
zinnig als dat van Thomson, of eigenlijk nog veel onzinniger. Waar
Thomsons model nog rekenschap kon geven van een aantal chemische
eigenschappen, verklaarde het model van Rutherford, los van de resul-
taten van zijn eigen verstrooiingsexperimenten, hoegenaamd niets. Erger
nog, het model was volledig instabiel. De rondjesdraaiende elektronen
zouden onder uitzending van straling en ten gevolge van het daarmee
gepaard gaande energieverlies, in een spiraalbeweging naar de kern
moeten vallen om uiteindelijk in die kern to verdwijnen. Maar zelfs
afgezien van dit stralingsprobleem was het model instabiel. Door een
kleine verstoring van een elektronbaan, bijvoorbeeld ten gevolge van een
passerend elektrisch deeltje, kon het hele atoom uit elkaar vallen. Dit
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laatste gold niet voor het model van Thomson. Een bevredigende theorie
van het atoom leek verder weg dan ooit.
Twee jaar later combineerde een jonge voormalige medewerker van
Rutherford, de Deen Niels Bohr, Rutherfords atoommodel met een
quantumhypothese. Het resultaat was verassend. De twee grootste pro-
blemen voor de atomenbouwers, namelijk de fixatie van de atoomstraal
en de verklaring van de wonderlijke spectraalfrequenties, werden in een
klap opgelost. Dit gebeurde niet zonder grote offers. Bohr brak op
fundamentele wijze met de bestaande opvattingen. Om to beginnen stelde
Bohr dat niet alle, volgens de klassieke theorie mogelijke elektronenbanen
waren toegestaan; elektronen konden alleen in die banen bewegen, waar-
bi j hun bewegingsenergie een geheel veelvoud (het zogenaamde quantum-
getal) was van het produkt van hun omloopsfrequentie en de constante
van Planck. Deze aanname lijkt op de eerdere aannames van Einstein.
Bohr liet het hier niet bij. Hij stelde vervolgens dat een in een dergelijke
baan ronddraaiend elektron geen straling uitzond. Dit was regelrecht in
strijd met de elektrodynamische theorieen van Maxwell en Lorentz.
Tenslotte veronderstelde hi j dat wanneer een elektron sprongsgewijs
veranderde van een baan met hogere energie naar een toegestane baan
met lagere energie, dit proces gepaard ging met uitzendig van straling,
waarbij de frequentie van de straling gelijk was aan het energieverschil
tussen de beide toestanden gedeeld door de constante van Planck. De
aldus gevonden frequenties kwamen voor het geval van het waterstof-
atoom zeer goed overeen met de gemeten waarden. Bovendien volgde uit
Bohrs theorie een waarde voor de straal van het atoom.
Bohrs theorie verdeelde de fysische gemeenschap. Sommigen vonden zijn
voorstel onzinnig, anderen zagen het als een briljante doorbraak. Nieuwe
experimentele gegevens leverden een belangrijke ondersteuning voor de
theorie. Veel meer dan een stap in de goede richting was Bohrs theorie
echter niet. Voor atomen zwaarder dan die van waterstof leende de
theorie zich niet of nauwelijks. Ook wierp het weinig licht op de
fijnstructuur van het waterstofspectrum. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
vergrootte de Duitser Sommerfeld het verklarend vermogen van de
theorie door de introductie van twee nieuwe quantumgetallen. Legde het
quantumgetal van Bohr in zekere zin de groote van de elektronenbanen
vast, Sommerfelds nieuwe getallen fixeerden ook de vorm en de ruim-
telijke orientatie van de banen. Het model kon nu tevens de dubbele
lijnen in het waterstofspectrum, het Zeeman-effect en de splitsing van
lijnen in een elektrisch veld verklaren.
In de jaren twintig werd nog een vierde quantumgetal geintroduceerd,
waaraan aanvankelijk echter geen ruimtelijke betekenis kon worden
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toegekend. In 1925 deden Goudsmit en Uhlenbeck het voorstel om dit
getal to associeren met een draaiing van het elektron om zijn as, de
zogenaamde `spin. Dit bleek al spoedig een gelukkige suggestie. Even-
eens zeer verhelderend was het eerder dat jaar door Sommerfelds leerling
Pauli geopperde `uitsluitingsprincipe': binnen een atoom kunnen niet twee
of meer elektronen voorkomen waarvan de toestand gekarakteriseerd
wordt door dezelfde waarden voor alle vier de quantumgetallen.
Ondanks deze nieuwe successen was er sprake van een groeiende onvrede
over de Bohr-Sommerfeld-theorie. Men vond het bezwaarlijk dat er geen
dieper liggend systeem leek to zitten in het toekennen van quantum-
getallen. Het model was een hybride combinatie van door de klassieke
theorieen beschreven banen en tamelijk willekeurig ogende quantum-
condities en selectieregels, kortom meer een receptenboek dan een consis-
tente theorie. Een aantal natuurkundigen besloot dan ook deze in hun
ogen heilloze weg to verlaten en op zoek to gaan naar een van de grond
of aan op to bouwen, nieuwe theorie. Dit resulteerde in de jaren
1925-1926 in de formulering van liefst drie belangrijke theorieen: de
matrixmechanica van de Duitser Heisenberg, de golfmechanica van de
Oostenrijker Schrodinger en de quantumalgebra van de Brit Dirac.

Quantummechanica en indeterminisme

De inspiratie voor een nieuwe benadering van de quantumverschijnselen
vond Heisenberg in de speciale relativiteitstheorie van Einstein. Wat
Heisenberg in het bijzonder aansprak, was het feit dat Einstein er in
geslaagd was zich to onttrekken aan intuitief vanzelfsprekende, maar
empirisch betekenisloze noties als bijvoorbeeld gelijktijdigheid van
ruimtelijk gescheiden gebeurtenissen. Einstein had zijn theorie volledig
opgebouwd in termen van waarneembare grootheden zoals bijvoorbeeld
de wijzerstand van klokken en de aanduiding van meetlatten. Heisenberg
wilde iets vergelijkbaars doen voor de quantumverschijnselen en besloot
daarom to breken met de aanschouwelijke modellen die tot dan toe de
atomaire fysica beheerst hadden. De oude quantumtheorie berustte deels
op de beschrijving van niet-waarneembare klassieke elektronenbanen.
Het waarnemingsmateriaal bestond echter uit de intensiteiten en fre-
quenties van het licht dat geabsorbeerd of uitgezonden werd bij de niet-
klassieke overgangen tussen twee verschillende energieniveaus in het
atoom, gekarakteriseerd door twee quantumgetallen m en n. Heisenberg
beschouwde de frequenties f.,, als een soort van tabel waarbij horizontaal
verschillende waarden van m en verticaal verschillende waarden van n
zijn uitgezet. Bij iedere waarde van m en n hoort dan in in de tabel
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opgenomen frequentie. Heisenberg ontwikkelde vervolgens een algemene
rekenmethode voor dergelijke tabellen. Zijn leermeester Born herkende
deze methode als de rekenregels voor specifieke wiskundige objecten die
men matrices noemt. Dit inzicht resulteerde in een samenwerking tussen
Heisenberg, Born en de wiskundige Jordan. De uitkomst van deze samen-
werking was een nieuwe quantumtheorie waarin matrices een essentiele
rol speelden, vandaar de benaming matrixmechanica.
De nieuwe matrixmechanica was uitermate abstract en esoterisch.
Hetzelfde gold in nog sterkere mate voor de door Heisenbergs werk ge-
inspireerde quantumalgebra van Dirac. Beide theorieen waren volstrekt
ontoegankelijk voor de overgrote meerderheid der fysici. Veel inzich-
telijker was daarentegen de golfmechanica van Schrodinger die enkel
gebruik maakte van de vertrouwde wiskunde der partiele differen-
tiaalvergelijkingen. Net als in het geval van matrixmechanica fungeerde
ook hier Einstein als een van de voornaamste inspiratiebronnen. Alleen
betrof het hier niet zijn relativiteitstheorie, maar zijn suggestie van een
lichtquantum. Zoals gezegd ontmoette Einsteins voorstel van 1905 weinig
bijval. Desalniettemin bleef Einstein volharden in zijn idee dat aan
straling zowel golf- als deeltjesaspecten kleefden. Zo kende hij behalve
een energiewaarde tevens een impuls (in de klassieke mechanica produkt
van massa en snelheid) toe aan de afzonderlijke lichtquanta. Einsteins
opvatting kreeg in 1823 experimentele ondersteuning door de experimen-
ten van Compton, waarin rdntgenstralen verstrooid werden aan vrije
elektronen. Compton liet zien dat de resultaten van zijn proeven
verklaard konden worden in termen van een klassieke beschrijving van
botsingen tussen lichtdeeltjes en elektronen.
De deeltjesbenadering van licht lag eveneens ten grondslag aan een
nieuwe afleiding van Plancks stralingswet door de Indiase fysicus Bose.
Bose beschouwde de elektromagnetische straling als een `gas' van iden-
tieke deeltjes. In zijn benadering misten deze deeltjes net als golven
`individualiteit' en waren daarom onderworpen aan een andere dan de
gebruikelijke statistiek. Dit werk inspireerde Einstein weer om dezelfde
statistische bewerking los to laten op een gas van echte materiele deeltjes.
Einstein berekende de gemiddelde (gekwadrateerde) energiefluctuaties
voor het gas en vond daarbij twee termen, een karakteristiek voor een
systeem van golven en de andere karakteristiek voor een systeem van
deeltjes. Veel eerder had hij een soortgelijk resultaat gevonden voor
elektromagnetische straling. Aldus realiseerde Einstein zich dat de golf-
deeltjes dualiteit wellicht uitgebreid moest worden van licht naar materie.
Langs een andere weg was de Fransman De Broglie in 1823 op dezelfde
gedachte gekomen, eveneens geinspireerd door Einsteins lichtquantum.
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Met ieder deeltje associeerde hij een golf met een van de impuls van het
deeltje afhankelijke golflengte. Hij voorspelde tevens interferentie (een
typisch golfverschijnsel) van aan kristallen verstrooide elektronen, een
voorspelling die in 1927 experimenteel werd bevestigd door onder andere
de zoon van Thomson. Ziedaar de ironie van de geschiedenis. Vader
Thomson kreeg de Nobelprijs voor zijn experimentele bewijs dat elek-
tronen (kathodestraling) deeltjes zijn; de zoon kreeg enkele decennia
later dezelfde prijs voor zijn experimenten die het golfkarakter van
elektronen aantoonden.
Onder invloed van het werk van De Broglie ging Schrodinger op zoek
naar een golfvergelij king voor het gedrag van de elektronen. In 1926
slaagde hij erin een dergelijke vergelijking to vinden. Hoewel zijn aanpak
hemelsbreed verschilde van die van die van Heisenberg, toonde
Schrodinger aan dat de beide theorieen wiskundig equivalent waren. De
meeste natuurkundigen gaven in de praktijk de voorkeur aan de veel
toegankelijkere theorie van Schrodinger.
Een snel opkomende vraag betrof de interpretatie van Schrodingers
golven. Moest een elektron inderdaad als een golf worden gezien, een
entiteit die zich in tegenstelling tot een deeltje over een zeer grote ruimte
kan uitspreiden? Tal van experimenten wezen er toch op dat het elektron
zich als een klein deeltje gedroeg. In 1926 stelde Born voor om de golf to
beschouwen als een waarschijnlijkheidsgolf, dat wil zeggen als een mast
voor de kans om ergens een elektron aan to treffen. Deze interpretatie
werd vrij snel algemeen aanvaard. Het jaar daarop formuleerde
Heisenberg zijn beroemde `onzekerheidsrelaties'. Deze relaties stellen als
het ware een wiskundige grens aan het gebruik van klassieke begrippen
zoals plaats en snelheid. Heisenberg beargumenteerde dat het betekenis-
loos is om tegelijkertijd over de plaats en de snelheid van elektronen to
spreken. Je kunt weliswaar op ieder moment een elektron benaderen als
iets met een welbepaalde snelheid, maar dan is een elektron niet langer
iets dat zich op een bepaalde plaats bevindt. Ken je omgekeerd een
welbepaalde positie toe aan het elektron (die je bijvoorbeeld in een
experiment zou kunnen bepalen), dan moet je accepteren dat je niet meer
zinvol over de snelheid van het elektron kan spreken.
Bohr en Heisenberg concludeerden uit de onzekerheidsrelaties dat een
deterministische theorie op atomair niveau niet mogelijk is. Het gebruik
van waarschijnlijkheden weerspiegelt niet een gebrek aan informatie,
zoals in de klassieke statistische mechanica, maar fundamentele niet to
reduceren onzekerheden. Evenzo kunnen we niet meer zeggen dat een
elektron of een golf 6f een deeltje is. In zekere zin is het beide en wordt
enkel door de keuze van het experiment bepaald als welk van beide het
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elektron zich zal manifesteren. Ondanks verzet van natuurkundigen als
Einstein en De Broglie wordt deze zogenaamde Kopenhaagse interpretatie
de algemeen aanvaarde opvatting. Dit betekende een breuk met het
eeuwenoude klassieke ideaal van een deterministische natuurkunde.
De historicus Forman heeft in een aantal artikelen een verband gesug-
gereerd tussen het quantumindeterminisme en het culturele klimaat in
de Weimarrepubliek. Forman wijst erop dat er in Duitsland na de verlo-
ren gegane oorlog sprake was van een sterke opleving van levensfilo-
sofische en antirationalistische stromingen. Men benadrukte het anta-
gonisme tussen levensfilosofie en natuurwetenschap, gesymboliseerd in
de tegenstelling `vrijheid' en `determinisme'. Geconfronteerd met deze
vi jandige stemming zouden Duitse natuurkundigen getracht hebben zowel
het beeld als de inhoud van hun discipline to modificeren. Aan de hand
van talloze voorbeelden toont Forman aan dat in de vroege jaren twintig
veel natuurkundigen in voordrachten voor een breder publiek de deter-
ministische implicaties van de natuurkunde sterk afzwakken of zelfs
ontkennen. Forman beargumenteert dat dit meer was dan louter retoriek.
Hij last zien hoe rond 1924 een achttal natuurwetenschappers op een wel-
haast religieuze manier bekeerd wordt van hun voormalige determinis-
tische geloof. In zijn ogen streefden fysici doelbewust naar een indeter-
ministische theorie.
De vraag blijft in welke mate dit streven heeft bijgedragen aan de creatie
van de indeterministische interpretatie van de quantummechanica. Het is
in ieder geval niet onwaarschijnlijk dat het door Forman gesignaleerde
proces sterk heeft bijgedragen aan de voorspoedige ontvangst van de
Kopenhaagse interpretatie van de quantummechanica. We zien hier dus
een proces dat veel overeenkomsten vertoont met dat aan het einde van
de negentiende eeuw. Beide voorbeelden suggereren dat zelfs een zeer
geavanceerde en abstracte wetenschap als de theoretische natuurkunde
niet immuun is voor sterke maatschappelijke invloeden. In laatste
instantie, zo lijkt het, zijn en blijven natuurkundige theorieen culturele
manifestaties. Dit inzicht vinden we overigens ook bij natuurkundigen
zelf. Tot slot daarom een citaat van de fysicus Mie uit 1925, het
geboortejaar van de moderne quantummechanica:

Es ist eine interessante Beobachtung, dass such die streng an experi-
mentelle Erfahrungen gebundene Physik auf Bahnen gefhrt wird, die
zu den Bahnen der geistigen Bewegungen auf anderen Gebieten
durchaus parallel verlaufen.
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De biologie omstreeks 1900: van beschrijvende naar
experimentele wetenschap
RE W. Visser

Evolutietheorie en stamboomonderzoek

De biologie uit de tweede helft van de negentiende eeuw werd beheerst
door Darwins evolutietheorie. Nadat de theorie in 1859 wereldkundig was
gemaakt, werd ze door het merendeel van de biologen vrij snel aanvaard.
Men erkende dat de theorie op diverse punten nader uitgewerkt diende
to worden en had nogal wat bedenkingen tegen natuurlijke selectie als de
oorzaak van het evolutieproces, maar beschouwde dit toch niet als
onoverkomelijke bezwaren. De evolutietheorie werd verwelkomd als de
eerste grote overkoepelende theorie in de biologie.
De Duitse zooloog Ernst Haeckel was een van de ijverigste propagan-
disten van de nieuwe theorie. In 1866 verkondigde hij dat het de hoofd-
taak van de biologen was om zich bezig to houden met de fylogenie, dat
wil zeggen met het verloop van de evolutionaire ontwikkeling. Dit onder-
zoek zou resulteren in stambomen die niet alleen lieten zien hoe de
verschillende soorten in de loop der aardgeschiedenis uit elkaar waren
voortgekomen maar die, zo was Haeckels stellige overtuiging, ook ge-
bruikt konden worden als onweerlegbaar bewijs voor de realiteit van het
verschijnsel evolutie.
Bi j de reconstructie van de stambomen bediende men zich in de eerste
plaats van de vergelijkende anatomie. In deze tak van wetenschap, die
dateert van het einde van de achttiende eeuw, ging het er om de homo-
logieen, de structurele overeenkomsten, tussen de organismen vast to
stellen. Na de introductie van de evolutietheorie werden deze vorm-
overeenkomsten gebruikt als criteria om de mate van evolutionaire
verwantschap vast to stellen.
Daarnaast gingen ook embryologische kenmerken een rol spelen bi j het
opstellen van de stambomen. De belangstelling van de fylogenetici voor

1) Door omstandigheden kon van deze voordracht slechts een samenvatting
worden afgedrukt.
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de embryologie vond zijn grond in de door Haeckel geformuleerde bio-
genetische grondwet. Volgens deze wet is de ontogenie (de ontwikkeling
van bevruchte eicel tot volwassen organisme) een versnelde herhaling en
tevens het gevolg van de fylogenie. De implicatie van deze wet voor het
afstammingsonderzoek is duidelijk: kennis van de vormontwikkeling van
het embryo is een middel om de fylogenie in kaart to brengen.
Haeckels oproep bleef niet zonder respons. Het fylogenetisch onderzoek
werd binnen korte tijd buitengewoon populair. In de laatste decennia van
de negentiende eeuw concentreerde het merendeel van de biologen, en
vooral de zoologen, hun onderzoek op afstammingsvraagstukken.
Al vrij snel ontstond kritiek op de dominante positie van de fylogenie.
Tegen het einde van de jaren tachtig werd steeds vaker en niet ten
onrechte opgemerkt dat vergelijkende anatomie en beschrijvende
embryologie slechts indirecte argumenten leveren voor stamboomrecon-
structies en dat ondubbelzinnige gegevens alleen ontleend kunnen worden
aan fossielen. Aangezien de noodzakelijk geachte paleontologische onder-
steuning echter uiterst wager was en bleef, groeide het besef dat de
fylogenie een tamelijk speculatieve wetenschap is en dat hoogstwaar-
schijnlijk voorlopig wel zou blijven ook. Een dergelijke wetenschap was
niet het ideaal van de jongere generatie biologen waar de critici voor-
namelijk to vinden waren. Hun tweede bezwaar gold de eenzijdigheid van
het fylogenetisch onderzoek. Door de grote nadruk die daarin werd
gelegd op de vormaspecten van het organisme was de fysiologie, de
bestudering van de functies, zeer sterk verwaarloosd. Ook met deze
situatie was men niet tevreden.
De critici van de fylogenie propageerden een nieuw snort biologie. Zij
wensten dat het een wetenschap zou worden die een vergelijking met
bijvoorbeeld de fysica of de chemie kon doorstaan. Om dit doel to
bereiken dienden speculatieve theorieen zoveel mogelijk uit de biologie
to worden verbannen. De 'nieuwe' biologen waren overtuigd dat een echt
wetenschappelijk inzicht in plantaardige en dierlijke organismen alleen
verkregen kon worden door gebruik to maken van experimenten die ge-
richt zijn op een causale analyse van de fysiologische processen. De
biologie diende zich streng to houden aan de regels van de experimentele
methode. Alleen die theorieen werden toelaatbaar geacht die experimen-
teel konden worden getoetst. Hadden de fylogenetici zich in de eerste
plaats toegelegd op de vraag naar het hoe, voor hun critici was het
waarom de kernvraag. Tegen het einde van de eeuw kregen de idealen
van de critici definitief de overhand en werd de fylogenie van onderge-
schikt belang.
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Omstreeks de eeuwwende hebben zich grote veranderingen voorgedaan
in de biologie. Hoewel er zeker geen sprake is van een radicale breuk met
het verleden zoals wetenschapshistorici als bijvoorbeeld Garland Allen
hebben beweerd, is het onmiskenbaar dat zowel wat betreft vraagstelling
als methoden ingrijpende verschuivingen hebben plaatsgevonden. Het
zwaartepunt in de biologie verplaatste zich van de beschrijvende, evo-
lutionair georienteerde, morfologische disciplines (vergelijkende
anatomie, beschrijvende embryologie) naar experimentele, fysiologische
disciplines waar het accent lag op een causaal-analytische benadering
(biochemie, vergelijkende fysiologie, erfelijkheidsleer). Sedertdien heeft
het beeld zich niet fundamenteel gewijzigd. De grondslagen van de
huidige biologie zijn rond de laatste eeuwwende gelegd.

Experimentele biologie

De boven gesignaleerde verschuivingen werden voor het eerst zichtbaar
in de embryologie. Zij waren het werk van de Duitse dierkundige
Wilhelm Roux. Ofschoon opgevoed in de school van Haeckel, heeft Roux
slechts in beperkte mate daarvan de invloed ondergaan. Met zijn leer-
meester deelde hij een belangstelling voor de embryologie. Roux werkte
echter vanuit een wezenlijk andere probleemstelling. Zijn interesse gold
niet de stambomen maar de oorzaken van de differentiatie die tijdens de
embryogenese optreedt. Anders dan Haeckel meende Roux niet dat de
oorzaken to vinden waren in de fylogenie. Hij veronderstelde dat de
embryologische ontwikkeling wordt bepaald door mechanische krachten
die op moleculair niveau werken. Vanuit een duidelijk omschreven hypo-
these begon hij omstreeks het midden van de jaren tachtig experimenten
to doen om de causale factoren nader to preciseren. Roux liet niet na om
de vernieuwende kanten van zijn benadering to onderstrepen en bedacht
voor zijn onderzoeksgebied zelfs een eigen naam: 'Entwicklungsmecha-
nik'. Met zijn veelvuldige programmatische uiteenzettingen heeft Roux
grote bijdragen geleverd tot de verbreiding van het experimentele ideaal
in de biologie.
Het initiatief voor de verandering kwam uit de embryologie. Het was
evenwel de genetica die het paradepaard werd van de experimentele aan-
pak. In het begin van de twintigste eeuw heeft deze discipline zich
stormachtig ontwikkeld en werd ze in sterke mate gezichtsbepalend voor
de biologie.
Het ontstaan van de genetica is nauw verbonden met het werk van
Gregor Johann Mendel. Op basis van een omvangrijk programma van
kruisingsproeven met erwten kwam hij in 1866 met de theorie dat de
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erfelijke kenmerken van een organisme steeds bepaald worden door twee
factoren, waarvan iedere ouder er een levert en die onafhankelijk van
elkaar aan het nageslacht worden doorgegeven. Ofschoon Mendel geen
idee had over de precieze aard van de factoren vond hij in zijn proeven
het onomstotelijke bewijs dat ze elkaar beinvloeden. Mendels werk heeft
in zijn tijd weinig opzien gebaard. Dat veranderde toen in 1900 drie
onderzoekers (te weten de botanici Carl Correns, Erich von Tschermak
en Hugo de Vries) tot dezelfde conclusies kwamen.
Het optreden van deze zogenaamde herontdekkers van Mendel (die overi-
gens minder onbekend waren met het werk van hun voorganger dan ze
wel wilden toegeven) gaf de stoot tot de ontwikkeling van de moderne
genetica. Binnen korte tijd werd op tal van plaatsen onderzoek gestart om
vast to stellen of Mendels bevindingen ook van toepassing waren op an-
dere organismen dan het handjevol soorten die men tot dan toe had
bestudeerd. Al in het eerste decennium van deze eeuw begon de genetica
uit to groeien tot een zelfstandige discipline. De Engelsman William
Bateson was een van de katalysatoren van dit proces. Hij heeft er
belangrijk toe bijgedragen om het vak een specifieke terminologie to
geven. Nog steeds gehanteerde begrippen als allelomorph, heterozygoot
en homozygoot zijn van hem afkomstig. Het was ook Bateson die het
nieuwe vak een eigen naam gaf. In 1906 introduceerde hij de benaming
genetica.
Al in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw had zich het
idee verspreid dat de erfelijkheid gebonden is aan materiele entiteiten
in de cel. Vanaf het moment van de herontdekking was het de grote
vraag waar de mendeliaanse factoren, die kort daarna de naam gen kre-
gen, gezocht moesten worden. De meeste onderzoekers veronderstelden
dat de in de celkern gelegen chromosomen de materiele erfelijkheidsdra-
gers zijn. Een groot aantal uiteenlopende observaties wees in die richting.
Ofschoon Bateson, en ook wel anderen, ten stelligste ontkenden dat de
mendeliaanse factoren een onderdeel zijn van de chromosomen werd hier
toch op ruime schaal onderzoek naar gedaan. Tussen 1910 en 1920 lukte
het de Amerikaan Thomas Hunt Morgan om aan de hand van de bekende
experimenten met de fruitvlieg overtuigend to bewijzen dat chromoso-
men de dragers van de erfelijkheid zijn. De door Morgan opgestelde
mendeliaanse chromosoomtheorie is nog steeds een pijler van de genetics.
In 1933 kreeg hij de Nobelprijs voor zijn onderzoek.
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Achteruitgang van het darwinisme

Het enthousiasme van de biologen voor Darwins evolutietheorie was om-
streeks de eeuwwisseling beduidend geringer dan in de periode direct
na publikatie. Niemand twijfelde aan de realiteit van de geleidelijke
ontwikkeling van het leven. Waar men evenwel steeds meer moeite mee
kreeg was de door Darwin voorgestelde oorzaak van dit proces: natuur-
lijke selectie. Er waren diverse bezwaren.
De critici zagen in selectie niets anders dan een middel om ongunstige
variaties to verwijderen. Zij konden zich niet voorstellen hoe hierdoor
complexe adaptaties als bijvoorbeeld het oog, een veelvuldig gebruikt
voorbeeld, geleidelijk aan door natuurlijke selectie konden ontstaan. Een
onvoltooid oog was immers onbruikbaar en gaf toch geen seiectief voor-
deel?
Een ander probleem was de geologische tijd. Darwin veronderstelde dat
de evolutionaire ontwikkelingsgang vele honderden miljoenen jaren be-
nodigde. Vooraanstaande fysici hadden echter betoogd dat de aarde op
zijn hoogst honderd miljoen jaar oud was.
Verder was er nog het probleem van de missing links, de ontbrekende
paleontologische overgangsvormen. Bewijzen voor de evolutionaire ont-
wikkeling binnen een taxonomische groep van lagere orde (geslacht,
familie en dergelijke) waren in de fossielen nog wel to vinden. Over-
gangen tussen de hogere groepen, (klasse, fylum, etc.) konden niet met
behulp van paleontologische vondsten worden aangetoond.
Darwin noch zijn negentiende-eeuwse navolgers konden aan deze bezwa-
ren op een voor iedereen bevredigende wijze tegemoet komen. Het gevolg
was dat vele biologen hun heil gingen zoeken in alternatieve evolutie-
mechanismen.
De mutatietheorie waarmee onze landgenoot Hugo de Vries in 1901 voor
het voetlicht trad, was een van die alternatieven. Deze theorie leek alle
problemen op to lossen. Volgens De Vries was evolutie een discontinu
proces waarbij nieuwe soorten kant en klaar uit reeds bestaande soorten
voortkomen. Van geleidelijke overgangen, zoals Darwin die had gepostu-
leerd, was hier dus geen sprake. De aantrekkingskracht van de mutatie-
theorie werd voor velen aanzienlijk vergroot door haar stevige expe-
rimentele basis. Tot ca. 1915 was De Vries' theorie buitengewoon popu-
lair en bezorgde hem, behalve in eigen land, vooral in Verenigde Staten,
een groot aanzien. Toen bleek dat zijn interpretaties onjuist waren, raakte
de theorie spoedig in de vergetelheid.
Een ander alternatief voor het selectionisme vond men in neo-lamarckis-
tische theorieen. In deze theorieen werd evolutionaire verandering gezien
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als het gevolg van de overerving van tijdens het leven verworven nieuwe
eigenschappen. Een derde alternatief dat hier genoemd moet worden wa-
ren de zogenaamde orthogenetische theorieen waarin de evolutie werd
voorgesteld als een rechtlijnig en voorgeprogrammeerd proces.
De alternatieve theorieen begonnen in de jaren dertig voor goed naar de
achtergrond to verdwijnen toen de problemen van de selectietheorie tot
min of meer algemene tevredenheid werden opgelost. Dat gebeurde toen
men tot de ontdekking kwam dat de genetica het darwiniaanse selectio-
nisme ondersteunde. Het samengaan van genetica en evolutietheorie
resulteerde in de evolutionaire synthese die tot in de jaren tachtig een
monopoliepositie zou innemen.

Biofilosofie

De opkomst van het experimentalisme ging gepaard met een versterking
van de mechanistische stroming in de biofilosofie. Een belangrijke sti-
mulans kwam van het werk van de reeds genoemde Wilhelm Roux. Zijn
experimenten leken het onomstotelijke bewijs to leveren dat een funda-
menteel biologische proces als de embryogenese geheel en al to herleiden
was tot de werking van materiedeeltjes die gehoorzamen aan fysisch-
chemische wetten.
Het is interessant om vast to stellen dat Roux' collega en landgenoot Hans
Driesch soortgelijke experimenten deed, zij het aan een ander dier, maar
daaruit een tegenovergestelde conclusie kon trekken. Zijn resultaten
brachten hem tot de veronderstelling dat een immateriele, vitalistische
kracht de uiteindelijke oorzaak is van alle biologische processen.
Driesch' vitalistische denkbeelden vonden in de biologie weinig weer-
klank. Het mechanicisme, in een of andere vorm, voerde de boventoon.
In het begin van de twintigste eeuw was de fysioloog Jacques Loeb een
zeer op de voorgrond tredende vertegenwoordiger van het mechanicisme.
Hij hield er uitgesproken materialistische opvattingen op na. Loeb was
van mening dat de oorzaak van de levensverschijnselen, inclusief het
menselijk gedrag, louter en alleen to vinden was op fysisch-chemisch
niveau.
Dit reductionisme is niet echt aangeslagen in de biologie. In het begin
van deze eeuw ontwikkelde zich vooral in de fysiologie een meer holis-
tische aanpak van biologische problemen. Hierbij werd niet ontkend dat
fysico-chemische reacties aan de basis liggen van organische functies.
Wel beklemtoonde men dat de reductionistische methode geen inzicht gaf
in de interacties op een hoger niveau. Interacties overigens die op hun
beurt ook weer in fysico-chemische termen begrepen moesten worden.
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Het holisme zoals we dat bij de vroeg twintigste-eeuwse fysiologen
tegenkomen is niet vaag of zweverig. Evenals het reductionisme is het
gebaseerd op een mechanistische denkwijze. Het verschil met de reduc-
tionisten is gelegen in het snort problemen waar de holisten zich mee
bezighielden. Zij stelden nieuwe vragen en ontwikkelden nieuwe tech-
nieken om verschijnselen als interactie, coordinatie, integratie en
homeostase in de organismen to onderzoeken. In plaats van de in-vitro
studies van de reductionisten deden zij bij voorkeur in-vivo experimen-
ten. Door dit alles onderging de fysiologie een duidelijke gedaantewisse-
ling.

Biologie en maatschappij

Rond de eeuwwende ontstond onder biologen het besef dat zij er niet
alleen zijn om puur wetenschappelijke kennis to produceren maar dat hun
activiteiten evenzeer ten nutte moeten zijn van de samenleving buiten de
universiteit. Illustratief voor dit nieuwe bewustzijn is de uitspraak die
Hugo de Vries in 1898 deed: "bij to dragen tot de bevordering van het
levensgeluk der menschheid is het groote doel van alle wetenschap". Vooral
de experimentele vakken boden interessante toepassingsmogelijkheden.
De betekenis van de genetica voor landbouw en veeteelt lag voor de hand.
De Mendel-wetten leerden onder andere dat door kunstmatige kruisingen
economisch waardevolle eigenschappen zo konden worden gecombineerd
dat ze voor volgende generaties bewaard bleven.
De manipulatieve mogelijkheden van de genetica brachten rond 1900
veel onderzoekers ertoe to pleiten voor een actieve biologische verbete-
ring van de mens. Zij sloten zich hiermee aan bij de beweging van de
eugenetica die tegen het einde van de negentiende eeuw was ontstaan en
zich ten doel had gesteld om door regulatie van de voortplanting de
vermeende achteruitgang van de mensheid een halt toe to roepen. Vooral
onder Duitse en Amerikaanse onderzoekers kreeg het eugenetische ideaal
een aanzienlijke aanhang. Hun pleidooien voor ingrijpen in de voortplan-
ting van de burgers vonden een gewillig oor bij overheid en samenleving.
De eugenetica was gebaseerd op de gedachte dat alle menselijke eigen-
schappen, lichamelijke zowel als geestelijke, uitsluitend door de
erfelijkheid zijn bepaald. Aan de omgeving werd geen noemenswaardige
invloed toegekend. Op grond van deze theorie, waarvan al spoedig bleek
dat ze wetenschappelijk niet gerechtvaardigd was, werden vanaf 1907
wetten geformuleerd die het onder andere mogelijk maakten om geestes-
zieken en mensen met afwijkend, in het bijzonder crimineel, gedrag to
steriliseren om zodoende hun, naar men dacht, aangetaste genen uit de
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samenleving to verwijderen. Dergelijke maatregelen werden voor het
eerst in Amerika genomen en later vooral in nazi-Duitsland. De slechte
reputatie die de eugenetica kreeg door wat met name in laatstgenoemd
land gebeurde, heeft niet verhinderd dat in de recente discussies over
genetische manipulatie weer tal van eugenetische stokpaardjes worden
bereden.
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De experimentele psychologie in het Fin de Siecle
S. Bem

Aan het eind van de vorige eeuw bestond de psychologie nog maar
nauwelijks als academische wetenschap of de moeilijkheden stapelden
zich al op. In 1879 had Wilhelm Wundt aan de universiteit van Leipzig
het eerste psychologisch laboratorium gesticht, niet groter dan een
woonkamer en voorzien van het instrumentarium dat voor een deel ook
al enige jaren bij de geleerde thuis had gestaan. Iedere morgen vroeg,
nog v66r de Herr Geheimrat Professor en zijn medewerkers de kamers
van het nieuwe instituut betraden, poetste de amanuensis de koperen
instrumenten tot glimmens toe; en niet lang daarna beheerste een
gespannen bedrijvigheid van tikkende metronomen, zoemers en ver-
schuivende lichtpuntjes de vertrekken. Leerlingen kwamen uit alle
streken om hun hersens door de frisse wind van de nieuwe wetenschap
to laten schoon blazen en om hun creativiteit in nieuwe experimenten
uit to leven. De toekomst zag er in die beginjaren natuurlijk rooskleu-
rig uit, de gegevens stapelden zich op, de rij van dissertaties groeide.
Maar van lieverlee dienden zich ook de moeilijkheden aan. Want wit
werd nou eigenlijk onderzocht? Wat waren die mentale verschijnselen
nou eigenlijk? Werd de menselijke psyche nou wel in getallen gevan-
gen, of niet?

"Ja natuurlijk", zeiden de 'harde' onderzoekers die van oordeel waren
dat door strenge wetenschap de wereld, inclusief de mens, zich haar
geheimen gestaag zou laten ontfutselen. "Wat een kortzichtigheid!",
riepen de meer beschouwende of speculatieve geleerden uit, die meen-
den dat er meer dingen in de hemel en op aarde waren, dan waarvan
de natuurvorsers in hun wetenschap droomden. Twee uiteenlopende
algemene visies op psychische verschijnselen, fundamenteel verschil-
lend omdat achter beide twee wereldbeelden en wetenschapsfilosofieen
schuilden die nagenoeg elkaars tegenpolen waren. Twee wetenschaps-
theorieen waarvan grofweg de invloeden tot in het huidige Fin de
Siecle voelbaar zijn. Daarover wil ik het in dit artikel hebben: over de
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opkomst van de experimentele psychologie, maar in verband daarmee
ook over de tegenbeweging. Naast het blakende vooruitgangsgeloof van
een zich vestigende wetenschap ook de knagende scepsis, om zo iets
van de broeiende onzekerheid over psychische en sociale verschijnse-
len in het vorige Fin de Siecle to laten zien.

De schaduw van Descartes

Sedert de tijd van Descartes in de zestiende eeuw had zich een weten-
schapsideaal gevestigd waaraan de naam mechanicisme of mechanis-
tische natuurfilosofie is gegeven en waarvan een aantal kenmerken zijn
terug to vinden in wat het positivisme is gaan heten. Dit positivisme
werd het wetenschapsideaal dat zich gelijktijdig met de experimentele
psychologie in de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde
en dat in zekere zin de achtergrond-filosofie van de experimentele
psychologie vormde. In het mechanicisme werd de wereld opgevat als
hen groot uurwerk waarin alle onderdelen elkaar de beweging door-
geven: veren aan radertjes aan wijzers. De wereld is een grote keten
van oorzaken en gevolgen. Geen beweging of verandering, of de oor-
zaak is in beginsel op to sporen. Daarom gold als methodisch principe:
als je niet weet hoe iets werkt, haal het dan uit elkaar, analyseer, en
kijk hoe de onderdeeltjes elkaar tot beweging aanzetten. Het geheel is
een optelsom van onderdelen. Wat zich aan ons als kwalitatief verschil-
lende dingen of verschijnselen voordoet, zijn in werkelijkheid ver-
schijningsvormen van de kwantitatieve eigenschappen van de onder-
delen: hun bewegingssnelheid, hun onderlinge afstand, hun afme-
tingen, hun gewicht. Het waarneembare geheel is niets meer dan de
optelsom van de meet- en berekenbare eigenschappen van zijn onder-
delen. Het boek van de natuur is geschreven in de taal van de mathe-
matics en mensen hebben de vaardigheid gekregen om deze taal to
ontcijferen. Wetenschap is analyseren en kwantificeren ten einde het
natuurwetmatige verband in de wereld op to sporen.

Ondanks het succes van de mechanistische natuurwetenschap en de
daarmee gepaard gaande ontwikkeling van het technische vernuft;
ondanks mechanistische benaderingen van de mens zoals Hartley's
ontdekking van de bloedsomloop en de hydraulische voorstelling van
het menselijk lichaam; ondanks Hobbes' reducering van mensen tot
zichzelf bewegende machines; ondanks ook zijn eigen enthousiasme
voor het mechanistische wetenschapsideaal, maakte Descartes een halt
voor wat we tegenwoordig cognitie noemen: denken en taal. Het men-
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selijk denk- en taalvermogen was in de ogen van de Franse geleerde
niet geschikt voor een mechanistische benadering. Descartes is de
geschiedenis van de psychologie ingegaan als de vader van het dua-
lisme van lichaam en geest. Mensen zijn mechanische/hydraulische
systemen voor wat betreft hun lichaam, maar daarnaast beschikken zij
over een denkvermogen dat niet wetenschappelijk, dit wil zeggen, niet
langs mechanische weg to begrijpen valt. De consequentie is dan ook
dat volgens Descartes een wetenschap van het bewustzijn niet mogelijk
is. Bijna anderhalve eeuw later zou de Duitse filosoof Kant ook iets
dergelijks beweren: een wetenschap van de geest is uitgesloten, onder
andere omdat wetenschap kwantificering betekent, en psychische erva-
ringen in Kants ogen niet kwantificeerbaar zijn. Merkwaardig is dat
men zowel na Descartes als ook weer na Kant alle mogelijke moeite
deed om het bewustzijn en mentale verschijnselen juist wel weten-
schappelijk, d.i. natuurwetenschappelijk, to lijf to gaan, in onderdelen
to analyseren en to kwantificeren.

Hoewel hij dus niet zelf de weg wees naar een wetenschappelijke psy-
chologie, zoals we zojuist zagen, bleef de schaduw van Descartes heel
lang over de psychologie hangen. Ten eerste hebben we tot op de dag
van vandaag last van de reificering, of substantivering van de geest in
de ogen van velen hebben we een lichaam en een geest, een neven-
schikking die door de moderne Engelse filosoof Gilbert Ryle - terecht
zou ik zeggen - is bestreden. En ten tweede - van speciaal belang voor
ons onderwerp, de opkomst van de experimentele psychologie in de
tweede helft van de negentiende eeuw - ging psychologie lange tijd
vrijwel uitsluitend over dat cognitieve vermogen: ons denken.
Descartes had de agenda bepaald voor de wetenschappelijke psycholo-
gie die na hem ging ontstaan: het onderzoek van de ratio. De oude
definitie van de wens als een 'animal rationale', die Descartes voor
ogee stond, zou ook het uitgangspunt zijn en zou tevens het onderwerp
bepalen van de nieuwe wetenschap.

De experimentele psychologie

We zijn nu een aantal ingredienten van de nieuwe negentiende-eeuwse
wetenschap, de experimentele psychologie op het spoor. allereerst het
onderwerp, namelijk het denken, of het bewustzijn, of - in moderne
terminologie - cognitie. Na Descartes werd niet alleen de mechanise-
ring van het n nselijk lichaam, maar ook de mechanisering van de
psyche doorgezet. In de achttiende eeuw, de eeuw van de Verlichting,
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sprak de wens-machine zeer tot de verbeelding en werden mecha-
nische poppen gezien als modellen die ook theoretisch de weg wezen
(zoals zeer recentelijk nog onze 'logische machines, computers, model
stonden voor menselijke cognitie, en Al werd beschouwd als theore-
tische psychologie). Met deze mechanisering van de geest ging een
essentieel element van de methode gepaard kwanti f icering.

Een volgend element van de experimentele psychologie werd gevormd
door de concentratie op de zintuigen,_ als de toegangspoorten van het
bewustzijn, de grensposten tussen de wereld en het bewustzijn. Op dit
punt hadden natuurlijk de Britse empiristen een belangrijke bijdrage
geleverd aan de nieuwe wetenschap. De gedachte was dat waarneming
de menselijke geest vormt. Niets bevindt zich in het bewustzijn, indien
het niet eerst via de zintuigen is binnengekomen. De geest is aanvan-
kelijk leeg, en wordt tijdens het leven gevuld met zintuigelijke erva-
ringen. De wereld wordt in onze geest geprojecteerd en gerepresen-
teerd. De filosoof Locke vergeleek de geest met een spiegel: net zoals
een spiegel moet weerspiegelen wat zich tegenover hem vertoont, zo
ook weerspiegelt de geest de wereld. De geest is dus vrij passief, ont-
vangt zijn gegevens uit de buitenwereld. Deze idee van zintuigelijke
gegevens, van 'sense data', als neutrale gegevens vanuit de buiten-
wereld en als de basis voor objectiviteit, vormde het uitgangspunt van
het latere positivisme; en het is nog maar rinds.kort dat de ontmaske-
ring van deze mythe vrij algemeen wordt erkend.

De experimentele psychologie begon met een grootscheeps onderzoek
naar de rol van de zintuigen, visuele perceptie, gehoor, tastzin; en in
latere instantie het geheugen. Maar omdat het hier de basiselementen
van het bewustzijn betrof en dit immers niet zichtbaar was, moest men
wat de aanpak betreft zijn toeviucht blijven nemen tot de methode van
introspectie, het gebruik van een soort innerlijk zintuig. De psycholoog
moest eerst bij zichzelf innerlijk waarnemen om vervolgens over het
bewustzijn to kunnen generaliseren. Pas later, vlak na de eeuwwende,
wanneer men zich weet to ontdoen van het bewustzijn als het lastige
en overbodige onderwerp van de psychologie, en men het gnat vervan-
gen door gedrag, dan pas wordt zintuigelijkheid ook als methode, als
observatie, mogelijk. Voor de jonge experimentele psychologie bleef
introspectie voorlopig nog de aangewezen weg tot de studie van de
geest. Introspectie werd echter wel aan banden gelegd niet een tome-
loos relaas van wat men allemaal wel zag, hoorde, voelde en mee-
maakte, maar een bestudeerd, koel verslag van zintuigelijke indruk-
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ken, zo elementair mogelijk, dicht bij de neutrale zintuigelijke
gegevens. De experimentele bewustzijnspsycholoog was niet geinteres-
seerd in iemands rijke gedachten- en gevoelsleven, hij was op zoek
naar de onderdelen van een mechanisme, de elementen van het alge-
mene bewustzijn, ongeacht van wie, wanner en waar.

Het laatste, maar zeker niet het minste element in de nieuwe experi-
mentele psychologie, in zekere zin zelfs de directe aanleiding tot de
experimenteerwoede, wordt geleverd door de fysiologie. Op dit terrein
werden in de negentiende eeuw een aantal ontdekkingen gedaan die
van groot belang waren. Maar eerst moeten we opmerken dat de fysio-
logie als belendende wetenschap in de ogen van de meer materialistisch
georienteerde geleerden van fundamentele betekenis was voor een
begrip van psychische verschijnselen. De radicalen onder de materia-
listen neigden er toe, om in de traditie van de mens-machine het be-
wustzijn eigen zelfstandigheid to ontzeggen; volgens hen was geest
niets anders dan lichaam en lichamelijke processen.

Al in 1791 had de anatoom Luigi Galvani uit Bologna laten weten dat
hij had ontdekt dat elektriciteit een uitwerking had op kikkerpoten.
De zogenoemde 'dierlijke' elektriciteit sprak zeer tot de verbeelding.
Er hing een waas van geheimzinnigheid omheen en men deed er heel
opgewonden over in salons, op jaarmarkten en kermissen. Een aantal
fysiologen wierp zich op serieus onderzoek en deed belangrijke fysio-
logische ontdekkingen die het sein gaven voor wat wel genoemd is de
'chronometrie van mentale activiteiten. Het was de Duitse fysioloog
Emil du Bois-Reymond die in de jaren -40 de elektrische card van de
zenuwimpuls vaststelde. Zijn collega Hermann von Helmholtz, een van
de grootste wetenschappers van de negentiende eeuw, ontdekte vervol-
gens dat de impulsgeleiding door de zenuwbaan tijd vergt. De reactie
op een prikkel uit de omgeving kon dus enige tijd nemen en men stel-
de vast dat dit per geval kon verschillen. Het hek was van de dam:
reactietijd-experimenten waren spoedig het nummer in de psycholo-
gische laboratoria. Verondersteld werd dat het mentale processen
waren die ervoor zorgden dat reacties langer of minder Lang uitbleven;
en door reactietijden to meten - op een hefboompje drukken nadat
men een zoemtoon had gehoord, of een lichtpuntje had gezien - hoop-
te men de geest in getallen to kunnen vangen.

De fysiologische psychologie nam naast de zintuigen de hersenen onder
handen. In de ogen van deze onderzoekers was het bewustzijn zo niet
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to herleiden tot hersenen, dan toch in ieder geval was het brein de
zetel van het bewustzijn. Daarom begon men naarstig to zoeken in
welke delen van de hersenen psychische eigenschappen gelokaliseerd
konden worden. Een extreme belangstelling hiervoor uitte zich in
schedelmeting en de daarmee samengaande knobbeltheorie. Aan de
afmetingen en uitstulpingen van de schedel meende men de indivi-
duele psychische eigenschappen to kunnen aflezen. De frenologie, zoals
deze leer werd genoemd, was gedurende de hele negentiende eeuw po-
pulair. Vooral in de praktijk; een briefje van de frenoloog was aan het
eind van de eeuw heel nuttig bij sollicitaties.

Niet minder belangrijk was het, dat met dit wegen, meten en tellen
de nieuwe wetenschap, die zich moest bewijzen ten opzichte van de
gevestigde academische wetenschappen, een natuurwetenschappelijke
status meekreeg. De experimentele psychologie werd opgenomen in het
natuurwetenschappelijk wereldbeeld, dat zich veelbelovend, succesvol
en aggressief als het enig houdbare model aan de mensheid opdrong.
Aan dit scientisme, vergezeld van technische dadendrang, ontleende
het negentiende-eeuwse burgerdom een groots vooruitgangsgeloof dat
trots werd uitgestald in een reeks wereldtentoonstellingen.

Psychologie in Amerika

Inmiddels, om precies to zijn in 1859, was de evolutieleer door Darwin
geformuleerd. Aanvankelijk speelde deze nog Been rol van betekenis in
de experimentele psychologie: men was hier, zoals eerder gezegd, op
zoek naar de samenstelling van het algemene bewustzijn ongeacht van
wie, waar en wanner. En het model van de drager van het bewustzijn
was de normale, volwassen man, in feite de psycholoog zelf, die ook
over voldoende expertise beschikte om de streng gereglementeerde
introspectie, waarover ik eerder sprak, uit to kunnen voeren; men was
proefpersoon voor elkaar. Maar in het laatste kwart van de eeuw
begint de idee van ontwikkeling door to dringen en ging de evolutie-
leer een factor van groot belang worden in de psychologie.

Vooral in Amerika. In dit onmetelijke land waren mensen gewend
zichzelf staande to houden en vooruit to helpen. Van oudsher bestond
er in de Verenigde Staten wantrouwen tegen centrale staatsbemoeienis,
en de laissez-faire doctrine van de Engelse liberale economie had er
grote invloed. Individualisme en competitiedrift vonden in de evolu-
tieleer een nieuwe wetenschappelijke ondersteuning. Sociale theorieen
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ter rechter zijde van het politieke spectrum wisten het darwinisme
in hun richting to buigen. Nog voor Darwin boek had de Engelsman
Herbert Spencer de gedachte geopperd dat de strijd om het bestaan
gunstig was voor het mensdom. Door een premie to zetten op be-
kwaamheid, intelligentie en aanpassingsvermogen had strijd om het
bestaan de mensheid verder gebracht en uit iedere generatie de besten
geselecteerd, aldus zorgend voor de 'survival of the fittest'. In een
proces van voortdurende aanpassing of afsterving in geval van onge-
schiktheid, zullen ook intellectuele vermogens van de mensheid aan-
wassen en zal het kwaad, een vorm van onaangepastheid, afnemen.
Vooruitgang en de verbetering van het mensdom zijn aldus onvermij-
delijk. De wens kan daar zelf niets aan doen, het totale proces verloopt
volgens de wetten van de natuur. Beperking van staatsbemoeienis be-
vordert het belang van het individu het best, omdat het dan zijn eigen
vermogens kan ontwikkelen. De maatschappij wordt bestierd door
natuurwetten en het is een onbeschaamde arrogantie van wetgevers om
steeds maar weer to menen dat zij de Goddelijke Voorzienigheid kun-
nen verbeteren.

Dit sociaal darwinisme, een mengsel van biologie, psychologie en
sociale theorie, bereikte een grote populariteit in de Verenigde Staten.
Maar dit is een kant van de invloed van de evolutieleer. Want vanaf de
jaren tachtig werden de problemen van industrialisering, immigratie en
urbanisatie zo groot dat het falen van de 'laissez-faire' doctrine pijn-
lijk zichtbaar werd. Toen kreeg een ander element uit het Amerikaanse
gedachtengoed een kans om een verbinding met de evolutieleer to
tonen en dat was de idee van maakbaarheid, van actie, juist niet pas-
sief afwachten en sociale afzijdigheid. De Progressive era met zijn
sociale hervormingen zou weliswaar pas aan het begin van de twin-
tigste eeuw onder leiding van President Theodore Roosevelt, een aan-
vang nemen, maar al in het 'Fin de Siecle'-Amerika raakte men ervan
overtuigd dat de sociale werkelijkheid bestuurbaar was en dat de ont-
wikkeling van de maatschappij in eigen hand genomen kon worden, in
plaats van haar over to laten aan het vrije spel van economische krach-
ten. Uit de evolutieleer haalde men nu geen blinde, automatische en
gedetermineerde aanpassing aan natuurprocessen meer, maar een men-
selijke, doelbewuste aanpassing aan de veranderende omstandigheden.
En het was in deze gedachtensfeer dat zich in Amerika een nieuwe
psychologie aandiende, een psychologie van eigen bodem die de geim-
porteerde Duitse experimentele psychologie verving.
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Het 'functionalisme', de naam van deze nieuwe psychologie, maakte
meteen al duidelijk dat het onderwerp van de psychologie niet alleen
maar het bewustzijn kon zijn. Denken dient mensen in de strijd om
het bestaan; de functie, het Joel van het bewustzijn is gedrag, en
omgekeerd stuurt het gedrag het denken bij. Er is dus sprake van een
voortdurende wisselwerking van denken en handelen, van 'thought and
action'. De biologische wending zal duidelijk zijn. De functionalisten
waren geinteresseerd in de werking, de functie van het bewustzijn,
minder in de samenstelling ervan. Het bewustzijn - schrijft een van de
grote Fin de Siecle psychologische denkers, William James in 1890 - is
in de evolutie ontstaan om van de wens een beter aangepast dier to
maken dat zich in de meest uiteenlopende omgevingen staande kan
houden, en om datgene to selecteren wat het organisme het meest van
nut is. Met dit selectieve vermogen is het bewustzijn de automatische
reflexmachine die pas reageert als het door de omgeving geprikkeld
wordt, verreweg ontgroeid. Het reflexmodel maakt slechts begrijpelijk
hoe eenvoudige organismen functioneren die maar enkele functies
hebben to verrichten en die dit automatisch en trefzeker doen. Mensen
hebben een oneindig rijker denk- en gedragsrepertoire en grijpen
actief in de wereld in. De idee van het passieve postbus-model van het
empirisme werd hiermee verworpen. Waarnemen bestaat niet alleen
maar uit de ontvangst van zintuigelijke gegevens, en denken is niet
slechts het verwerken hiervan, waarnemen en denken zijn activiteiten.
Mensen zijn in hun denken en waarnemen actieve wezens.

De functionalisten wezen op het tekort van de experimentele bewust-
zijnspsychologie dat zijn object steeds to intellectualistisch had opge-
vat. De aandacht van de experimentalisten was immers steeds gevestigd
op kennisvorming, geheugen en waarneming, de cognitieve kant. Maar
dit is slechts het halve psychologische verhaal, want licht werpen op de
functie van bewustzijn en kennis brengt mee, dat we zicht krijgen op
wat het organisme met die kennis doet. Dan blijkt dat het niet bij
kennis blijft, maar dat kennis leidt tot handelen.

In overeenstemming met deze theoretische stellingname drongen de
Amerikaanse psychologen er verder op aan, van de psychologie een
praktische wetenschap to waken. De nieuwe wetenschap moet zich
buiten de veilige muren van de academie in het werkelijke leven men-
gen, psychologie mag geen steriele hobby van een handvol geleerden
zijn die in een ivoren toren aan de weg naar een abstracte waarheid
timmeren, maar heeft wel degelijk iets to bieden in de strijd om het

110



bestaan, om de noden van de samenleving to helpen lenigen, en indivi-
duele mogelijkheden of to tasten. Voor het eerst aan het eind van de
eeuw verschijnen er beroeps-psychologen buiten de universiteiten, en
wordt de kiem gelegd van wat zich aan het begin van de nieuwe eeuw
als praktijkvelden zal gaan vestigen: op het terrein van opvoeding en
onderwijs, de industrie, arbeid en reclame, en in het individuele test-
wezen. Zoals to verwachten pakten de Amerikanen de professionali-
sering voortvarend aan: ze stichtten nieuwe tijdschriften en richtten in
1892 de APA op, de American Psychological Association, een beroeps-
vereniging die in 1917 al ruim driehonderd leden telde, en waarvan de
voorzitters ieder jaar een belangwekkende rede hielden waarin de
'state of the art' werd opgemaakt.

Maar dit lijkt enkel een successtory to worden. In werkelijkheid broei-
de onderhuids, wetenschappelijk gezien, grote verschillen van mening
ten aanzien van het object en de methode van de psychologie. In feite
was het functionalisme een aanval op de experimentele laboratorium-
psychologie, de 'brass-instrument psychology' zoals William James het
smalend noemde. Maar op zijn beurt werd het functionalisme zelf rond
de eeuwwende stevig aangepakt door lieden die afstevende op een pure
gedragspsychologie. Deze nieuwe generatie moest niets hebben van
gefilosofeer over zoiets als bewustzijn. Als het dan zo is dat mensen
beter aangepaste dieren zijn, waarom dan aannemen dat zij over een
vermogen zouden beschikken, een bewustzijn, dat fundamenteel en
structureel anders zou zijn dan wat we bij dieren kunnen aantreffen;
waarom dan niet liever stellen dat de hogere regionen van het zenuw-
stelsel, waar dat menselijk aanpassingsmechanisme zit, zich in de
evolutie ontwikkelt heeft uit lagere regionen van het zenuwstelsel;
en waarom dan ook niet aannemen dat de reflex ook voor de hogere
regionen model kan staan. Als er dan continuiteit bestaat tussen dieren
en mensen, waarom gaan we dan niet observeren hoe dieren reageren
op veranderingen in hun omgeving, zodat we daarmee, vergelijkender-
wijs, ook iets to weten kunnen komen over de oorzaken van het
menselijk gedrag.

En zo rijden de bakfietsen voor bij de laboratoria en worden de
kooien met ratten, duiven, katten en kippen naar binnen gedragen.
Helemaal op het eind van de eeuw, in 1898, maakt Thorndike melding
van een nieuw onderzoeksapparaat: de puzzle-box. Daarin wordt een
hongerig diertje gezet en wordt de tijd gemeten tot het beestje via een
hefboomje bij voedsel komt. Op grond van de nieuwe experimenten
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wordt gedrag gezien als een onmiddellijke functie van omgevingsfac-
toren. Wat er zich in ons hoofd afspeelt zou voor een goed begrip van
ons gedrag wel eens niet opportuun kunnen zijn. Angst zou wel eens
niets anders dan angstgedrag, muzikaliteit wel eens niets anders dan
bijvoorbeeld goed pianospelen kunnen zijn. En aldus maken de psy-
chologen aanstalten om alle mentale termen uit de psychologie to we-
ren. De psychologie die in het eerste decennium van de twintigste
eeuw 'behaviorisme' zal worden genoemd, zal alle mentale termen gaan
operationaliseren, dit wil zeggen in observeerbaar gedrag vertalen, en
zo de psyche binnenste buiten keren.

Terug in Europa

Was de ontwikkeling in Amerika tamelijk eenduidig, in Europa was de
verwarring en verdeeldheid aan het eind van de eeuw groter. De kri-
tiek op de experimentele psychologie had hier een meer traditioneel
karakter. De inspiratie en motivatie kwamen er niet zozeer voort uit de
evolutieleer of uit de behoefte aan praktische bruikbaarheid, maar
voor een aanzienlijk deel uit de Duitse filosofie, romantisch en idealis-
tisch georienteerd als deze was. Hier werd het passieve, mechanische
en fysiologische model van het bewustzijn sowieso verworpen. Ook de
'wader' van de experimentele psychologie, Wundt zelf, maakte in veel
publikaties duidelijk dat de kwantificerende en experimentele methode
slechts een geringe bruikbaarheid had, en het oorspronkelijke, actieve
en creatieve karakter van de menselijke geest niet kon vangen. Zijn
genuanceerde visie culmineerde in een omvangrijk tien-delig werk de
Volkerpsychologie waarvan het eerste deel in 1900 verscheen, en waar-
aan hij tot zijn dood werkte. Hierin stelde Wundt dat hogere mentale
processen, zoals taal en denken, slechts in een sociaal verband tot ont-
wikkeling komen en tot het cultuurgoed van samenlevingen behoren.
En Wundt opperde dat de bestudering hiervan een historiserende
methode vergt.

Wundts collega in Wenen, Franz Brentano stelde dat psychische feno-
menen nou eenmaal verschillen van fysische. Het psychische wordt ge-
kenmerkt door de actieve gerichtheid en betrokkenheid op de wereld.
Intentionaliteit, zoals deze psychische eigenschap genoemd wend, zou
het kernbegrip van de twintigste-eeuwse fenomenologie en fenomeno-
logische psychologie worden. In de Iaatste decennia is het begrip her-
ondekt en wordt het in de strijd geworpen als argument tegen over-
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spannen psychologische verwachtingen met betrekking tot artificiele
intelligentie en andere cognitieve systemen.

Weer anderen stelden dat het raadzaam was de psychologie niet als een
natuurwetenschap to beschouwen maar met bijvoorbeeld geschiedenis
to rangschikken onder de geesteswetenschappen. In de psychologie,
schreef Wilhelm Dilthey, gaat het niet om de uitgemergelde zintuige-
lijke ervaring van de empiristen, maar om de volle, onverminkte en
werkelijk beleefde ervaring. Hiervoor is een andere methode nodig,
niet een verklarende maar een begrijpende methode, 'verstehen', waar-
mee tot de betekenis en tot de sociale en historische samenhang in
regels en waardepatronen kan worden doorgedrongen. Ook argumenten
uit deze traditie vinden we thans terug in discussies over het belang
van hermeneutische en retorische benaderingen in de psychologie.

Dit waren vooral filosofisch geformuleerde kritieken op de experimen-
tele psychologie. Vanuit de psychologie zelf werden ook bezwaren
tegen de empiristische en positivistische uitgangspunten geleverd en
werden de argumenten aangescherpt. Hoewel veel van hun bevindin-
gen nog in het verschiet lagen, maakten de 'Gestaltpsychologen' aan
het eind van de eeuw al duidelijk dat de empiristische onderscheiding
in atomaire zintuigelijke gegevens onnatuurlijk is, en dat mensen in
werkelijkheid objecten in een bepaalde totaliteit, een 'Gestalt', waar-
nemen. Waarnemen reikt verder dan de passieve ontvangst van zin-
tuigelijke stimuli; de waarnemer zelf draagt ordening en organisatie
aan voor wat anders een chaos van prikkels uit de omgeving zou zijn.
We zouden niets begrijpen als we niet zelf structuur zouden aanbren-
gen. En dit geheel dat we onmiddellijk waarnemen, heeft eigenschap-
pen die niet terug to vinden zijn in de onderdelen.

Er was dus veel kritiek op de nauwelijks een halve eeuw oude experi-
mentele psychologie aan het einde van de eeuw. En eigenlijk kunnen
we stellen, dat de specifieke vorm van psychologie bedrijven waarmee
de nieuwe wetenschap was begonnen, gelijk met de eeuwwende tot
haar eind kwam; maar dan bedoelen we vooral de laboratorium-
experimentele, kwantificerende bewustzijnspsychologie. Want daarmee
is niet gezegd dat de psychologie en het positivistische wetenschaps-
ideaal bijna of geheel dood waren. Integendeel, een nieuwe bloei van
dit wetenschapsideaal zou nog komen. De gedachte dat theorieen
slechts dan wetenschappelijke waarde hebben, indien zij op obser-
vatie-uitspraken gebaseerd kunnen worden, heeft het nog de halve
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twintigste eeuw uitgehouden. Ook in de psychologie, want daar heeft
de omgevings- en observatie-gerichtheid juist de achtergrondfilosofie
gevormd voor de behavioristische wending. De anti-positivistische
geluiden op het eind van de negentiende eeuw hebben hun verwoes-
tende weerklank pas in de tweede helft van deze eeuw gekregen.

Wat de psychologie in het Fin de Siecle betreft, kunnen we conclude-
rend zeggen, dat er grote verscheidenheid en verscheurdheid heerste.
Niettemin had het vak zich gevestigd, en was het aan de vooravond
van de nieuwe eeuw 'still kicking and alive'.
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Freud en het Fin de Siecle
J.A. Groen

De vraag doet zich voor hoe ruim je het onderwerp 'Freud en het Fin
de Siecle rond de eeuwwisseling 1900' neemt. Dat lijkt mij vrij arbitrair,
dus veroorloof ik mij dan ook maar, mede gezien de toegemeten tijds-
duur, ongeveer de periode van 1890 tot 1900 to nemen, die als tiental
mooi aansluit bij het honderdtal van de eeuwen.
Voordat ik over deze periode iets ga zeggen, moet ik wel stipuleren dat
ik aanneem dat u min of meer op de hoogte bent van Freud, zijn beroep,
zijn opleiding en zijn specialisatie, en dan bedoel ik met het laatste de
specialisatie tot 'Nervenarzt'. Wij zouden het 'zenuwarts' genoemd heb-
ben, maar, in tegenstelling tot nu, was zo iemand in die tijd toch vooral
neuroloog.
Dat zie je ook aan de titels van Freuds publikaties, waarvan ik er een
paar zal noemen: Eine Neue Methode zur Studium des Faserverlaufs im
Zentral-Nervensystem (1884) en Akute multiple Neuritis der spinalen and
Hirnnerven (1886). Daarbij komt de Tocaine-periode', Bemerkungen uber
Cocainsucht en Cocainfurcht (1887), waarbij opgemerkt dient to worden
dat de betekenis van cocaine voor oogoperaties hem door Koller is 'afge-
snoept', wat Freud heel wat gescheeld heeft in de snelheid van zijn aca-
demische carriere.

Dan verandert er iets, en die verandering komt vooral door zijn verblijf
in Parijs, waar hij de beroemde Charcot aan het werk zag in de Salpe-
triere met hysterische patienten, vooral met degenen die aan eclatante
conversies leden. Freud gaat dan in zijn praktijk de hypnose als behan-
deling invoeren. Hij loopt in het begin, om met Buelens to spreken, braaf
in de voetsporen van zijn leermeester Charcot. Hij werkt daarbij samen
met zijn oude vriend Breuer, en ook samen publiceren zij de Studien fiber
Hysterie (1895). Overigens is hun vriendschap voor de publikatie al
beeindigd. Het vermoeden bestaat dat Freud de nodige ambivalentie ten
aanzien van zijn hulpvaardige vaderlijke vriend in zich voelde, en dat
Breuer to zeer het avontuur vreesde (het sexuele avontuur met name,

117



zoals dat in de hypnotische behandeling van vooral vrouwen naar voren
kwam), en to zeer gehecht was aan zijn reputatie als degelijke, fatsoen-
lijke dokter. Daarbij ging het dan vooral om de behandeling van Anna
O., de patiente die of ten toe Engels sprak en in die periodes haar
behandeling betitelde als 'chimney-sweeping' en 'a talking cure'. Op die
manier werden al haar symptomen door haarzelf 'wegerzahlt', aldus
Breuer.
Breuer vermeldt in de Studien min of meer 'beilaufig' dat hij een groot
aantal interessante details heeft weggelaten, en dat zullen dan dingen zijn
die met sexualiteit to maken hebben. Het was de overdracht, die Breuer
de das om deed, en hij brak de behandeling of toen zijn patiente in hyp-
notische trance zijn kind ging baren. Breuer wilde wel in een voordracht
de sexuele origine van neuroses onderschrijven, maar tegen Freud zelf zei
hij: "En toch geloof ik het niet".

In tegenstelling tot Breuer was Freud bereid en in staat van zijn patienten
to leren. Een van zijn patienten, Cacilie M., noemde hij zijn "Lehrmeis-
terin" (1897). Een andere patiente hield hem voor dat hij haar moest laten
doorpraten en niet telkens met vragen moest onderbreken. Dit maakte het
voor Freud mogelijk in to zien dat het inderdaad om een 'talking cure'
ging en dat hypnose (en de daarbij sterk spelende suggestie) daar alleen
hinderlijk bij kon zijn.
Dit was het begin van wat later vaak "vrije associatie" genoemd is, een
'vrije associatie' die plaats moest vinden zonder hypnose. Het is mijns
inziens zeer de vraag of 'vrije associatie' wel zo'n gelukkige term is.
Freud gebruikt hem wel bij dromen, waar inderdaad'geassocieerd' wordt
op droomelementen, maar of het een juist beeld geeft van wat later de
"grondregel" werd genoemd, is voor mij dubieus.
In de vierde Vorlesung zur Einfuhrung in die Psychoanalyse (1916:30) zegt
hij "Wir lassen also den Kranken reden, was er will", anders gezegd We
zeggen tegen de patient, zeg maar wat er in je opkomt".
De vergelijking met de reizigers van wie de een uit het raam kan kijken
en de andere niet, waarbij de eerste de andere alles vertelt wat aan zijn
oog voorbijkomt, is aardig getroffen, vooral wanneer we bij oog aan
'geestesoog' denken.
De rol van de analyticus is dan die van een toehoorder, die heeft, wat
Freud later "gleichschwebende Aufinerksamkeit" noemde. Dit speelde ech-
ter nog niet in de jaren waarin de hypnose verlaten werd. Ook daarna
was Freud vooralsnog een zeer actieve toehoorder. Maar ook dat nam af,
en in de jaren 1892-'93 had hij de psychoanalytische techniek in beginsel
opgebouwd, bestaande uit de grondregel, toepasselijke duidingen en
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'durcharbeiten'. Het laatste begrip zal in de verdere ontwikkeling van
Freuds denken een blijvend grote betekenis krijgen. Het is niet vol-
doende dat iets geduid kan worden, integendeel, vele malen zal in de
patient iets opkomen wat opnieuw een interpretatie noodzakelijk maakt.
De theorie waarop zijn techniek steunde, was uiteraard de betekenis van
het onbewuste, en de bedoeling was dat onbewuste bewust to maken en
dit door to werken.

Nu is het zeker niet zo, zoals nogal eens gedacht wordt, dat we Freud
moeten beschouwen als een snort 'ontdekker van het onbewuste'. Clark,
maar oak andere biografen, besteden nogal wat aandacht aan de voor-
lopers van Freud, die onbewust psychisch beleven ook van groot belang
achtten. Clark gaat zelf terug tot de heilige Augustinus, die vermoedde
dat sommige herinneringen niet meer beschikbaar zijn, maar in een'on-
bekend reservoir' verblijven. Ook noemt hij Leibnitz en Herbart, en
Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten, verschenen in 1882
met alleen al in Duitsland negen herdrukken. Maar dat het begrip een
lange historie had, neemt niet weg dat niemand voor Freud zo duidelijk
de grote betekenis ervan heeft ingezien, en dat het onbekende (onbe-
wuste) gebied zoveel geheimen bevat die voor het psychisch functioneren
van mensen sterk bepalend zijn. En niemand voor Freud heeft bedacht
dat het bewust maken van die geheimen een therapeutisch effect zou
kunnen hebben.
Dit therapeutisch effect kon tot stand komen door een methode, die haar
oorsprong vond in hypnose en catharsis, en die in 1896 voor het eerst de
naam psychoanalyse kreeg, eerst in een Frans, later in een Duits artikel.
(Het Duitse artikel: 'Weitere Bemerkungen fiber die Abwehr-neuropsy-
chosen', het Franse: '1'Heredite et 1'etiologie des neuroses' in Gesammelte
Werke, deel I.) Zeker op het laatst van de decade, dus vlak voor de
eeuwwende, was de psychoanalytische methode in principe dus gereed,
hetgeen betekende dat er veel minder vragen steld werden aan de patient,
en hem vooral geen richtlijnen werden gegeven over waar het over zou
moeten gaan. Daarbij viel op dat het uiten van gedachten op bepaalde
momenten stokte, hetgeen door Freud, dynamisch denker als hij was,
verklaard werd als weerstand, een term die sindsdien niet meer uit de
psychoanalyse is weg to denken.

In dezelfde tijd bleef Freud toch sterk beinvloed door de gedachte dat
alles wat psychisch was een organische basis moest hebben. Zo kwam het
manuscript tot stand dat nooit gepubliceerd is, maar alleen gestuurd aan
en gelezen door zijn grote vriend (althans in die tijd) Fliess. Dat is het
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manuscript dat later de naam zou krijgen van de Entwurf (1895), door
Buelens omschreven als een ultieme poging om een fysiologische psycho-
logie to realiseren. In een brief aan Fliess schrijft Freud daarover:

Wissenschaftlich bin ich iibel daran, namlich so in die 'Psychologie fur
den Neurologen' verrant die mich regelmassig ganz aufsehrt, bis ich
wirklich uberarbeitet abbrechen muss. Ich habe nie eine so hochgradige
Praokkupation durchgemacht. Und ob etwas daraus wird? Ich hoffe,
aber es geht schwer and langsam.

Maar al Aug taande Freuds enthousiasme, zodat hij reeds op 28 novem-
ber '95 schreef:

Den Geisteszustand in dem ich die Psychologie ausgebriitet, verstehe ich
nicht mehr ... mir erscheint es als eine Art Wahnwitz.

Was was nu eigenlijk de bedoeling van Freuds poging een 'psychologie
voor neurologen' uit to denken? Wat hij wilde, was een natuurweten-
schappelijke psychologie to leveren, dwz. psychische gebeurtenissen voor
to stellen als kwantitatief bepaalde toestanden met aan to tonen delen, en
daarna het geheel "anschaulich and widerspruchsfrei" to maken. De poging
is mislukt, en niet alleen volgens Freud zelf, maar wie de Entwurf goed
leest (en dat is niet zo eenvoudig), vindt toch allerlei dingen die in de
latere theorievorming een rol spelen, zij het dan ontdaan van iedere
organische connectie. Mogelijk heeft de bijna manisch aandoende drang
waarmee hij de Entwurf schreef, toch to maken met zijn verhouding tot
Fliess. Ik noemde zijn naam al, maar het wordt nu tijd meer aandacht
aan deze relatie to besteden omdat deze toch vooral speelde (en afnam)
in het Fin de Siecle.

Fliess heeft in de psychoanalytische literatuur meer aandacht gekregen
dan in zijn eigen vakgebied, en dat was de otorhinolaringologie, met
andere woorden, hij was keel-, neus- en oorarts, gevestigd to Berlijn. Hij
wilde echter meer zijn dan dat, en hield zich daarom bezig met een won-
derlijk soort van magisch denken, waarbij de getallen 23 en 28 een grote
rol toebedeeld kregen in de oorzaak van ziekten. Freud leerde hem ken-
nen toen Fliess in Wenen enkele collega's bezocht en door Breuer aan
hem werd voorgesteld. Het 'klikte' meteen, en uit die ontmoeting is een
innige vriendschap ontstaan, waarbij de contacten, vooral door de af-
stand, meestal schriftelijk verliepen. De keren dat zij elkaar ontmoetten,
noemden zij 'congressen' en deze hadden, in ieder geval voor Freud, een
zeer grote betekenis, evenals trouwens de briefwisseling.
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In totaal zijn er 284 brieven en kaarten van Freud aan Fliess bewaard,
waarvan er 168 in de Anfdnge gepubliceerd zijn. De brieven van Fliess
aan Freud zijn niet bewaard gebleven.
Omdat vanaf het begin van het verschijnen van Aus den Anfangen reeds
duidelijk was dat het voorzover het de Freud-Fliess correspondentie
betreft, slechts om een gedeelte ging en dit vaak nog in gecensureerde
vorm, is het uiteraard iets geweest dat de nieuwgierigheid sterk heeft
geprikkeld en de fantasie daardoor sterk heeft gestimuleerd.
Het beheer over de correspondentie (zoals trouwens over alle correspon-
dentie van Freud) berust bij de Sigmund Freud Archives, een organisatie
die haar start had in het begin van de vijftiger jaren en is uitgegroeid tot
een vaak controversiele toestand, waarin het steeds ging (en gaat) om de
vraag wat wel en wat niet openbaar gemaakt mag worden. De controver-
sen hierover werden een publicitair issue in de eerste helft van de jaren
tachtig, waardoor plotseling de figuur van Freud weer in bijna alle media
verscheen, meestal in een niet al to best daglicht.
Wat was namelijk het geval. Eissler, een bekend analyticus met veel pu-
blikaties op zijn naam, was 'secretary of the Archives', met andere
woorden, de baas. In 1974 leerde hij een zekere Jeffrey Masson kennen,
een hoogleraar Sanskriet uit Toronto, die bovendien in opleiding was
voor psychoanalyticus. Tussen de twee mannen ontwikkelde zich een
diepgaande relatie, waarbij het vooral Eissler was die zijn jonge vriend
zijn dieptste vertrouwen schonk en die hem beloofde dat hij hem later
zou kunnen opvolgen als secretaris.
Inderdaad is Masson gedurende een jaarprojectmanager' geweest, en dat
jaar heeft hij gebruikt om het hem nog onbekende gedeelte van de
Freud-Fliess correspondentie na to pluizen, waarna hij twee interviews
gaf aan de New York Times. In deze interviews beweerde hij dat Freud
de' verleidingstheorie' had laten schieten omdat hij de hoop koesterde op
die manier weer in het medisch establishment to worden opgenomen.
Waar het om gaat, is dat de grootste fout van Freud volgens Masson is
geweest, dat hij de oorzaak van de neurosen van buiten (de sexueel trau-
matiserende vader) naar binnen (de sexuele fantasieen over de vader,
eventueel de moeder) heeft gebracht. Stroeken (1985) schrijft in zijn
recensie van Massons boek The Assault on truth:

Toen Freud 'verleiding' opgaf als de universele veroorzaker van
neurosen, kwam hij op het idee dat oedipale wensen van het kind zelf
aan de basis liggen van neurotische problematiek.
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Overigens zal, en dat onderstreept Stroeken ook, de houding van de
ouders (de reele houding dus) daarbij zeker een rol spelen, maar dat heeft
Freud ook nooit ontkend.
Het bestuur van de 'Archives' besloot daarop het contract van Masson
niet to verlengen, tot diens grote woede, welke woede resulteerde in een
soort kruistocht tegen Freud en de gevestigde psychoanalyse.
Ondertussen echter had Masson van Anna Freud toestemming gekregen
alle Freud-Fliess brieven to publiceren, waardoor in 1985 The complete
letters of Sigmund Freund to Wilhelm Fliess, uitgegeven door Jeffrey M.
Masson, verscheen, en in 1986 Briefe an Wilhelm Fliess, wederom uitge-
geven door Masson.
Wat geschrapt bleek to zijn in Aus den Anfangen waren huiselijke mede-
delingen, maar ook allerlei negatieve uitingen van Freud over Breuer.
Maar het is zeker ook waar wat Stroeken schrijft:

Wie onthullingen verwacht, zal bedrogen uitkomen, maar voor de ge-
schiedenis van de psychoanalyse is deze briefwisseling een goudmijn en
een onmisbare bron. Je kund Freuds zelfanalyse op de voet volgen.

Op de zelfanalyse ga ik straks in, maar eerst moet er toch nog iets gezegd
worden over een merkwaardige figuur, Peter Swales, die ook een, zij het
kleinere rol speelde in de Archives -kwestie.
Swales was een autodidact met een merkwaardige loopbaan. Hij was eni-
ge tijd'personal assistant' van de Rolling Stones. Later verdiepte hij zich
in het leven van Freud en schreef daarover ook een boek Freud, Fliess
and Fratricide. Niet alleen was hij er stellig van overtuigd dat Freud een
verhouding met zijn schoonzusje Minna had, maar ook meende hij dat
Freud bij de laatste ontmoeting in 1900 Fliess heeft trachten to vermoor-
den.
Swales is een tijd'hot news' geweest, maar na enige jaren is er niets meer
van hem vernomen.
Hoe het Masson verder is vergaan, weet ik niet. De laatste keer dat ik
over hem hoorde, was een'happening' in Paradiso waar hij aan deelnam
in 1985, die eigenlijk nergens op uitdraaide.

Hoe dan ook, de briefwisseling is en blijft belangrijk, omdat de brieven,
zoals Janet Malcolm, schrijfster van Into the Freud archives, zegt:

Reveal the immense difficulty with which Freud negotiated his revolution
from without to within, they document the resistance that accompanied
each of his steps away from the familiar terrain of so-called objective
reality to the unchartered wilderness of psychic reality.
(citaat uit Gay, 1988).
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Een van de belangrijkste overeenkomsten tussen Freud en Fliess was wel-
iswaar hun gemeenschappelijke interesse in de sexualiteit en de rol die
deze speelt in het ontstaan van neurosen, maar achteraf moeten we toch
concluderen dat er veel meer was. We zouden toch wel moeten denken
aan een overdracht, waarbij homosexuele componenten bij Freud zeker
een rol hebben gespeeld. Fliess kreeg zo'n beetje de erfenis van Breuer,
en had evenzeer als de laatste de betekenis van een vaderfiguur, ondanks
de vrijwel gelijke leeftijd.
Daarbij moeten we ook bedenken dat Freud zich erg eenzaam voelde.
Reeds in 1890 schrijft hij aan Fliess:

Sonst recht zufrieden, bin ich doch sehr vereinsamt, wissenschaftlich
abgestumpft, faul and resigniert.

En dat zal nog wel even aanhouden. Er komen dan de jaren van de
'splendid isolation', waarbij Fliess de enige uitzondering was. Dat Fliess
ook nog de rol van geneesheer kreeg betreffende de moeilijkheden die
Freud met zijn hart had (paroxysmale tachycardieen en angineuze klach-
ten), maakte de binding des to groter, maar mogelijk ook des to ambi-
valenter, ook al omdat er een strijd tussen beiden ontstond over Freuds
nicotineverslaving.

Inmiddels raakte Freud steeds meer overtuigd van wat later de "verlei-
dingstheorie" is genoemd.
Aan Fliess schreef hij in 1895 dat hij van mening was en steeds meer de
overtuiging kreeg dat hysterie veroorzaakt werd door sexuele verlei-
dingen van kinderen door volwassenen. Wel leek het hem aanvankelijk
dat het verleidingen waren geweest die waren uitgegaan van kindermeis-
jes, onderwijzers en gouvernantes, maar uiteindelijk ging hij alles wat
patienten over verleidingen door ouders (en vooral vaders!) geloven en
zien als de oorzaak van hun ziekte. Omdat hij (hoewel hij het later
gedeeltelijk heeft ontkend) waarschijnlijk door deze overtuiging pa-
tienten suggestief beinvloedde, kwam hij terecht in een wondere wereld
waar iedere vader zijn dochtertjes sexueel misbruikte. Hij ging zich
afvragen of zijn eigen vader zoiets dan ook met hem had gedaan, en
mogelijk was dat het punt waarop het hem to dol werd. Swales en Masson
denken daar geheel anders over (zie aldaar).

Inmiddels was het 1898 geworden en waren er intussen belangrijke
dingen met hem gebeurd. Het belangrijkste moment was 23 juli 1895. Hij
stond toen op het punt een psychologie voor psychologen to ontwerpen
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die de plaats moest innemen van de Entwurf. In de nacht van 23 op 24
juli 1895 droomde hij een historische droom, zoals Peter Gay schrijft.
Deze werd later bekend als de droom over'Irma's Injektion'. Freud geeft
in de Traumdeutung (1900) duidelijk aan dat deze droom geldt als een
paradigma voor de theorie dat dromen wensvervullingen zijn. Het was
voor het eerst dat Freud een van zijn eigen dromen analyseerde, en hij
vond dit zo'n belangrijk moment dat zij zich later grappenderwijs af-
vroeg of in het huis waar hij de droom had gehad niet een gedenksteen
zou moeten worden ingemetseld, waarop zou moeten staan: "Hier, in dit
huis, op 24 juli 1895, werd het geheirn van de droom aan Sigmund Freud
geopenbaard".
Overigens is Gay van mening dat de 'Irma-droom' Freuds wens inhoudt
zijn grote vriend Fliess vrij to pleiten van een bijna fatale vergissing die
deze belting bij een neusoperatie; een vergissing die niet alleen door
Freud werd goedgepraat, maar die later geheel op rekening van de pa-
tient werd geschoven. Pas in 1910 kan Freud aan Ferenczi schrijven dat
hij zijn binding aan Fliess voorgoed kwijt is en dat er sprake was geweest
van homosexuele elementen (Gay, 1988). Maar, zo zegt Gay, in 1895 en
'96 "Freud fought down his doubts about Fliess. It would take him five
years or more to work his way clear of this thralldom".
Een belangrijke rol in deze ontwikkeling moet wel zijn'zelfanalyse' zijn
geweest.
Freud lijkt steeds meer het idee to hebben gekregen dat de toegankelijk-
heid tot het onbewuste van zijn patienten mede afhankelijk was van hoe
toegankelijk zijn eigen onbewuste voor hem zelf was. Met andere woor-
den: de toegang tot het eigen onbewuste dient aan de toegang tot het
onbewuste van de patient vooraf to gaan. In de huidige stand van zaken
in de psychoanalyse is zoiets vanzelfsprekend geworden. De leeranalyse
(of, als u wilt de eigen analyse) van de opleidingskandidaat dient vooraf
to gaan aan het stadium waarin hij onder supervisie zijn eerste analyses
zelf gaat doen. Maar zo'n analyse doet hij bij een ervaren analyticus,
leeranalyticus of opleidingsanalyticus genaamd. Freud echter was alleen,
voor zijn persoonlijke analyse kon hij zich tot niemand anders wensen
dan tot zichzelf. Vandaar dus het begrip 'zelfanalyse', een analyse van
hemzelf door hemzelf. De vraag doet zich voor of zoiets wel kan, of het
uberhaupt mogelijk is tegen alle weerstanden die er tegen het bewust
worden van het onbewuste beleven bestaan, daarover met jezelf helder-
heid to verkrijgen. Er wordt wel gezegd dat na het beeindigen van de
leeranalyse zoals die heden ten dage plaatsvindt, een continue zelfanalyse
volgt, maar ik wil dat wel betwijfelen. Als er iets in die richting gebeurt,
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zal het altijd wel zijn in relatie tot de geinternaliseerde figuur van de
leeranalyticus.

Hoe is het dan mogelijk wat Freud deed? We weten dat eigenlijk niet.
Wat we wel weten is dat Fliess in de' zelfanalyse' een zeer belangrijke rol
heeft gespeeld. Ik noemde dat reeds toen ik zei dat Fliess een duidelijke
overdrachtsfiguur werd. Daarnaast speelden dromen een grote rol. Freud
was een overvloedig dromer en beschikte zo over veel materiaal. Wij als
psychoanalytici zijn ervan overtuigd, dat dromen veel to zeggen kunnen
hebben over onbewuste processes, al zullen ze niet meer zo zeker zijn als
Freud van het feit dat zij de 'via regia' naar het onbewuste vormen.
Wat we weten over Freuds'zelfanalyse' is to danken aan het bewaard ge-
bleven zijn van de, zij het eenzijdige, Freud-Fliess correspondentie en
Freuds eigen dromen die hij vooral in de Traumdeutung heeft vermeld
en, zij het slechts ten dele, heeft uitgewerkt.

Freud zelf heeft de Traumdeutung een deel van zijn zelfanalyse genoemd,
vooral voor wat betreft de reactie op de dood van zijn vader. Pas daarna
heeft hij kunnen beleven hoe groot zijn eigen ambivalentie ten aanzien
van de vader was en heeft hij het Oedipus-complex bij zichzelf kunnen
ontdekken. Het is ondanks de briefwisseling wat moeilijk een preciese
begindatum to vinden van een meer systematische zelfanalyse. Jones
neemt 1897 aan als begin en geeft geen einde aan (Freud heeft hem eens
verteld dat hij steeds is doorgegaan met zijn zelfanalyse). Schur meent
ook 1897 als begin to moeten aannemen en heeft zich ook de meeste
moeite getroost wat meer gedetailleerd in to gaan op het onderwerp.
Mijns inziens terecht, omdat het zo'n enorm belangrijk keerpunt is
geweest in Freuds ontwikkeling en in die van de psychoanalyse.
Schur legt vooral de nadruk op de betekenis van de relatie met Fliess en
geeft enkele zeer significante voorbeelden uit de briefwisseling. Ik noem
er slechts enkele van. In de brief van 16 mei 1897 vinden we de volgende
passage:

Die geistige Erfrischung habe ik Deinem Briefe selbst angemerkt. Ich
hoffe, jetzt bist Du wieder fur lange Zeit der Alte and laszt Dich auch
von mir als wohl geneigtes Publikum weiterhin miszbrauchen. Ohne sol-
ches kann ich eigentlich doch nicht arbeiten.

Hij schrijft in de brief van 7 juli 1987:
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Was in mir vorgegangen ist, weisz ich noch immer nicht; irgend etwas
waus den tiefsten Tiefen meiner eigenen Neurose hat sich einem
Fortschritt im Verstandnis der Neurosen entgegengestellt and Du warst
irgendwie mit hineingezogen.

Van groot belang is dat in de brieven to lezen valt hoe Freuds denken
over de infantiele sexualiteit en de fasenontwikkeling daarvan, zich heeft
ontwikkeld; iets dat we na de eeuwwende terugvinden in de Drei Ab-
handlungen zur Sexualtheorie (1904).
Ook de weerstanden tegen het onbewuste materiaal zijn Freud in zijn
zelfanalyse duidelijker geworden dan hij al wist vanuit zijn behandeling
van patienten. Wat hij beleefde, wordt door Schur geillustreerd met een
gedicht van Schiller waarin deze zegt:

Es freue sich, wer da atmet im rosigsten Licht. Da unten aber, ist's
fiirchterlich. Und der Mensch versucht die Gutter nicht, and begehre
nimmer and nimmer zu schauer, was sie gnadig bedecken mit Nacht
and Grauen.

Maar Freud had de moed deze waarschuwing in de wind to slaan, en kon
zo aan de'Traumdeutung' het motto meegeven "Flectere si nequeo superos
Acheronta Movebo".
De weerstand is echter nooit, zeker niet in alle gevallen, compleet to
overwinnen. Freud heeft zijn hele leven gehamerd op de weerstanden
die ook in de eigen psychoanalytische kring zo'n grote rol hebben
gespeeld en vaak tot allerlei twisten en daaropvolgende breuken binnen
de psychoanalyse hebben geleid. Janet Malcolm is dan ook sceptisch over
de toegankelijkheid tot het onbewuste. Zij zegt:

De beste analyticus van de wereld kan zijn eigen leven ook alleen maar
leiden als een gewoon blind en gedreven persoon. Net als zijn patienten
krijgt hij of en toe een glimp to zien van wat zich achter het gordijn dat
voor zijn onbewuste ligt, afspeelt en, net als zijn eigen patienten, loopt
hij daarbij altijd wat achter.
(citaat Gay, 1988)

Maar, zou ik zeggen, in tegenstelling tot zijn patienten, is hij door zijn
eigen analyse beter in staat weerstanden to signaleren en eventueel to
overwinnen, en juist deze voorsprong biedt de mogelijkheid tot thera-
peutisch succes.
Het is niet voor niets dat Freud herhaaldelijk heeft gezegd dat iemand
die niet in analyse is geweest geen recht van spreken heeft als het over
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de psychoanalyse gaat. Zo zegt hij in de Neue Folge der Vorlesungen
(1932):

Sie konnen mir glauben dasz wir nicht gem den Anschein erwecken, als
seien wir Geheimbiindler and betreiben eine Geheimwissenschaft. Und
doch mussten wir erkennen and als unsere Ueberzeugung verkunden,
das niemand das Recht hat, in die Psychoanalyse dreinzureden, wean er
sich nicht bestimmte Erfahrungen erworben hat, die man nur durch eine
Analyse an seiner eigenen Person erwerben kann.

Maar als hij dat schrijft, zijn we al ver in de twintigste eeuw en dus, met
andere woorden, de eeuwwende al lang gepasseerd. Bovendien is er dan
al sprake van een 'Psychoanalytische Bewegung', of anders en beter
gezegd, van een Internationale Psychoanalytische Vereniging. De tijd van
Freuds "splendid isolation" (Gay, 1988), die mogelijk toch niet zo'splen-
did' was, is dan reeds lang voorbij. Die werd beeindigd in het begin van
deze eeuw, en viel samen met zijn benoeming tot 'professor extra-
ordinarius'. Er vormde zich een groep jonge mensen om hem heen, die
als aanduiding, simpel genoeg, de' woensdagavondgroep' werd genoemd,
ook wel de 'Mittwoch-psychologische Gesellschaft'. Het schijnt vooral
Stekel to zijn geweest die de drijvende kracht was in het formeren van
deze groep.
Het lijkt logisch dat de betrekking tussen Freud en de andere leden van
de groep (aanvankelijk waren het er vijf) erg eenzijdig was. Freud was
heel duidelijk de leermeester en de anderen de leerlingen.
In het begin moet er binnen de groep een zeer plezierige sfeer hebben
geheerst. Uiteraard was het voor Freud van het grootste belang, zeker na
het wegvallen van Fliess, dat hij een welwillend gehoor vond voor de
verdere ontwikkeling van zijn theorieen. Na de eerste jaren ontstonden
er echter steeds meer wrijvingen tussen de leden onderling. Freud
trachtte daar een oplossing voor to vinden door van de informele groep
een officiele Weense Psychoanalytische Vereniging to maken. Desondanks
bleef het peil van de deelnemers betrekkelijk laag, zoals ook door
bezoekende buitenlandse analytici werd gesignaleerd.
Freud vestigde zijn hoop dan ook op deze buitenlanders. Dat waren
vooral Max Eibington en Karl Abraham uit Berlijn, Ernest Jones uit
Londen en Sandor Ferenczi uit Boedapest. Mede door hun deelname aan
vele discussies, al dan niet op de woensdagavond, werd Freud gestimu-
leerd zijn theorieen over het onbewuste, over de structuur van de psyche,
over weerstanden en afweermechanismen, maar ook, en vooral in de
eerste jaren van de eeuw, over de betekenis van de infantiele sexualiteit
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en de droom, verder uit to werken. Ter andere zijde kon de psycho-
analyse een begin maken zich op internationaal niveau uit to breiden. Wat
het eerste betreft, is het opmerkelijk dat, terwijl Freud in de loop der
tijd herhaaldelijk zijn theoretische opvattingen vernieuwde of herformu-
leerde, hij steeds overtuigd bleef van de betekenis van de droom, de 'via
regia' naar het onbewuste. Met andere woorden, om op de titel van mijn
verhaal terug to komen, de toegang tot het onbewuste. Er is weliswaar
een evolutie to zien in Freuds denken over de droom en het dromen, hij
schreef ook herhaaldelijk dat zijn oorspronkelijke theorie niet compleet
was, maar hij bleef geloven dat deze in essentie juist was. Zijn uitein-
deli jke theorie had als postulaat een complexe interactie tussen 'Ich', 'Es'
en 'Ueber-Ich'. Misschien nog belangrijker is het feit dat hij in 1938
zegt:

Man darf nicht vergessen, dass der Traum in allen Fallen das Ergebnis
eines Konflikts, eine Art von. Kompromissbildung ist. Was fur das
unbewusste Es eine Befriedigung ist, kann eben darum fur das Ich ein
Anlass zur Angst sein.

Het zou to ver voeren binnen de context van dit verhaal, dit nader toe to
lichten, maar ik heb duidelijk de behoefte gevoeld het toch even to noe-
men. Eveneens voei ik de behoefte de grens van de eeuwwisseling to
overschrijden, en wel zo ver mogelijk, zodat ik op het eind van mijn
verhaal uitkom bij een ander einde, namelijk dat van de twintigste eeuw.

Nu we, althans enigszins, gezien hebben hoe de psychoanalyse is ontstaan
rond 1900, kunnen we mijns inziens niet voorbij aan de vraag hoe het er
ongeveer honderd jaar later voorstaat. Zou wat ik tot nu toe heb gezegd
alleen maar historie zijn of is er nog steeds sprake van een levende
psychoanalyse?
Tekenend bij de beantwoording van deze vraag is mogelijk de opmerking
van een bijna afgestudeerde psychologiestudente, die ik een psycho-
analyse als een voor haar geeigende therapievorm adviseerde. Haar reactie
was: "Maar wordt dat dan nog steeds gedaan?". Zij wist wel iets over de
psychoanalytische theorie, maar dat psychoanalyse in de oorspronkelijk
vorm (vier a 5 keer per week analytische situatie - die tot mijn ontzetting
heeft geleid tot de term 'bankanalyse' - gedurende een aantal jaren) nog
wordt uitgeoefend, was haar in haar studie geheel onbekend gebleven.
Het beste had ik kunnen antwoorden: "Inderdaad, de psychoanalyse als
behandelingsvorm bestaat nog steeds, in de oorspronkelijke, door som-
migen - maar dat is een dubieuze term - aangeduid als 'pure' vorm." Het
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bestaat als zodanig, maar heeft ook een grote invloed gehad en heeft deze
nog steeds op het terrein van vrijwel de gehele psychotherapie. Daarbij
komt nog dat de toegepaste psychoanalyse haar invloed heeft doen gelden
in een beter begrijpen van literatuur, kunst, geschiedenis, religie,
mythologie en andere vormen van de menselijke cultuur. Ook voor peda-
gogie en sociologie zijn de psychoanalytische inzichten vaak (maar near
mijn idee nog niet vaak genoeg) van grote betekenis.

We moeten ons wel afvragen welke rol Freud bij de ontwikkelingen die
na zijn dood hebben plaatsgevonden, is blijven spelen. Sommigen menen
dat het opvallend is dat er zowel belangstelling blijft bestaan voor wat hij
geschreven heeft als voor wie hij was. Als dit zo is, zou mij dat zeer
verheugen, maar jammer genoeg heb ik er zo mijn twijfels over. Het
komt mij voor dat er meer over Freud dan van Freud wordt gelezen en
bekend is. Toch is het nodig, wil er een gedegen kennis van de psycho-
analyse ontstaan - en dat moet toch zeker van een psychoanalytische
opleiding worden verwacht -, dat er veel van Freud gelezen wordt. Niet
in de zin van het lezen van een bijbel, want zo heeft Freud zijn be-
schouwingen zelf ook nooit gezien, maar wel als iets waar op voort-
gebouwd kan worden, als een fundament dus (maar ook dat woord heeft
een akelige klank gekregen en doet denken aan het in mijn ogen zo
verfoeilijke fundamentalisme). Voortgebouwd is er in ruime mate, wat
moge blijken uit de omvangrijke literatuur die zowel in boeken als
tijdschriften is verschenen na het overlijden van Freud.

Tegenstanders van de psychoanalyse - en die zijn er nog steeds in ruime
mate -, doen vaak of dat laatste helemaal niet het geval is en vallen de
psychoanalyse aan met argumenten die uitsluitend gericht zijn tegen het-
geen Freud zelf schreef. Zij doen alsof er in de ruim vijftig jaar die na
zijn dood zijn verstreken, niets nieuws is bijgekomen en nets is ver-
anderd in de theorievorming.
Ter andere zijde zou het, zoals ik al aangaf, misschien wel nuttig zijn als
er in de opleiding tot psychoanalyticus meer aandacht wordt gegeven dan
nu het geval is, aan wat de grondlegger van de psychoanalyse heeft ge-
schreven.

Dat brengt mij tot het probleem van de opleiding en de vraag wie zich
nu eigenlijk psychoanalyticus mag noemen. Juridisch gezien, kan ieder-
een dat doen, het is geen beschermde titel.
Wat een psychoanalyse genoemd kan worden, vermeldde ik reeds, maar
wat en wie is een psychoanalyticus?
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In een artikel dat ik schreef ter gelegenheid van Freuds vijftigste
sterfdag stelde ik:

Formeler (dan over de vraag wat een psychoanalyse is) nog zou ik willen
blijven over de status van psychoanalyticus. Wie bepaalt nu wie het wel
is en wie niet? En als daar enige controle op wordt uitgeoefend, wie
doet dat dan? Als het de verenigingen zijn, wie controleert dan weer de
verenigingen? Dat laatste zou een functie kunnen zijn van de Inter-
national Psychoanalytical Association, waarin de meeste psychoanaly-
tische verenigingen zich hebben verenigd.
(Groen, 1989)

Deze I.P.A. heeft normen opgesteld waaraan een opleiding tot psycho-
analyticus zou moeten voldoen en is verder representatief voor de wijze
waarop Freuds psychoanalyse zich in deze eeuw heeft ontwikkeld.
Bij de I.P.A. zijn thans 38 verenigingen ondergebracht, die bij elkaar een
groot deel van de wereld bestrijken. De Verenigde Staten bijten daarbij
de spits af; de verenigingen daar hebben zich aaneenges loten tot de
American Psychoanalytical Association, die ongeveer 2.000 leden telt. In
Zuid-Amerika zijn 14 verenigingen, in Europa 17, en in India, Israel,
Japan en Australia elk een. Het totale aantal leden van de I.P.A. bedraagt
rond de 7.500. De I.P.A. heeft haar hoofdkwartier in Londen, waar niet
zo lang geleden een nieuw gebouw 'Broomhill' in gebruik is genomen. Er
zijn twee-jaarlijkse congressen. In het komende jaar zal dat congres in
Amsterdam worden gehouden.
Buiten de I.P.A. zijn er ook nog vele groeperingen die zich psycho-
analytisch noemen of dat ook zijn. Het zou een goede zaak zijn wanneer
de groeperingen die zich serieus met de psychoanalyse bezighouden, lid
zouden worden van de I.P.A. in Nederland. Maar Nederland zou Neder-
land niet zijn: we hebben de Nederlandse Vereniging van Psychoanalyse
(195 leden) en het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (110 leden).
Hoe dat zo gekomen is, kunt u vinden in het boek van Christien
Brinkgreve Psychoanalyse in Nederland (1984). De eerste groepering is
binnen, de andere buiten de I.P.A., hoewel de laatste (het Genootschap
dus) zeker voldoet aan de I.P.A.-normen. Hopelijk zullen we de tijd nog
beleven dat ook het Genootschap deel gaat uitmaken van de I.P.A. Dat
zou zeker de positie van de psychoanalyse in Nederland, die toch al wat
wankel is, ten goede komen.
Met het uitspreken van deze hoopvolle gedachte wil ik mijn voordracht
beaindigen.
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