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H.A. LORENTZ' VISIE OP WETENSCHAP 

BERT THEUNISSEN* en HENK KLOMP** 

Lorentz de ongrijpbare 
Hendrik Antoon Lorentz werd door zijn tijdgenoten gezien als een bijna volmaakt per
soon.' Een geniaal wetenschapper, en als mens in perfecte harmonie met zichzelf en zijn 
omgeving. Albert Einstein noemde hem een levend kunstwerk, en in menige necrologie 
wordt hij afgeschilderd als een halve heilige.^ Voor ons is dit Lorentzbeeld te mooi om 
waar te zijn. Nu het Prins Bernhardfonds opdracht heeft verstrekt tot het schrijven van 
een biografie, zal het imago van Lorentz dan ook wel worden teruggebracht tot dat van 
een 'gewoon mens' met enkele bijzondere eigenschappen. 

Althans, dat is de voor de hand liggende verwachting. Maar als er iemand kans maakt 
zich blijvend aan 'debunking' te kunnen onttrekken, dan is het Lorentz. Het is een hele op
gave om zelfs maar een krasje te maken in het beeld van Lorentz als bovenmenselijk genie. 
De lof van zijn tijdgenoten is unaniem, en evenmin komt er een wezenlijk andere Lorentz 
naar voren uit zijn aantekeningen en correspondentie. Lorentz lijkt altijd superieur, altijd 
evenwichtig, altijd vriendelijk. 

Wie toch niet in het heiligenleven gelooft en tot een andere interpretatie wil komen, zal 
moeten woekeren met uiterst schaarse gegevens. Lorentz' biograaf Anne Kox heeft bij
voorbeeld gesuggereerd dat ondanks (of juist vanwege) de minzaamheid die Lorentz 
voortdurend tentoonspreidt, 'afstand houden' een constante is in zijn opstelling tegenover 
collega's.' Hetzelfde kan worden gezegd van zijn verhouding tot familieleden en studenten, 
zoals die naar voren komt in de door Lorentz' dochter bezorgde biografie. Zelfs intimi 
ervoeren 'a great unintentional and instinctive distance' en veelzeggend, tussen alle kri
tiekloze bewondering door, is ook de opmerking: 'my father was a very uncommunicative 
man, who very seldom spoke about his youth, and even less about his inner life'.'' Wat zijn 
diepere zieleroerselen betreft was Lorentz nauwelijks toegankelijk. Men kan zich zo de vraag 
stellen of hij eigenlijk wel diepe zieleroerselen had, maar hier begint de speculatie al. Naar het 
zich laat aanzien zal zijn ontoegankelijkheid het onmogelijk maken tot een fundamentele 
revisie van het Lorentzbeeld te komen. Daarvoor ontbreken eenvoudig de gegevens. 

' dr. Bert Theunissen, Instituut voor Geschiedenis van de Xatuurwetenschappen, Nieuwegracht 187,3512 LM Utrecht 
*' dr. Henk Klomp, Heemskerkstraat 84", 3038 VL Rotterdam 

1. Wat hier over Lorentz als persoon wordt gezegd, is mede gebaseerti op een gesprek met Anne Kox en een 
door hem gehouden voordracht voor de Commissie Universitaire Geschiedschrijving van de Universiteit van 
Amsterdam op 6 maart 1996. Anne Kox sverkt in opdracht van het Prins Bernhard Fonds aan een biografie van 
Lorentz. Wij zijn hem tevens erkentelijk voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel. Voor zijn 
onmisbare adviezen zijn wij verder veel dank verschuldigd aan Frans van Lunteren. 

2. Zie A.J. Kox, 'Hendrik A. Lorentz, "grootmeester van den wereld-aether"', in: A.|. Kox en M. Chamalaun 
eds., Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Netierlancise natnurwetetischappers (Amsterdam 1980) 221-235, rn.n. 
221. Cf. Albert Einstein, H.A. Lorentz als Schöpfcr umi ais PersönUclikeit. Mededeling No. 91 uit het Rijksmuseum 
voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen (Leiden 1953) 6. 

3. Anne J. Kox, 'Einstein and Lorentz: more than just good colleagues'. Science in Context 6 (1993) 181-194. 
4. G.L. de Haas-Lorentz ed., H.A. Lorentz. Impressions ofliis life ami ivorJ: (Amsterdam 1957) 10,16,35. 
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Maar wel is het mogelijk Lorentz als fysicus en intellectueel in zijn tijd te plaatsen en zo iets 
meer reliëf in het beeld aan te brengen. Tot nog toe is dit nauwelijks gebeurd, behoudens 
natuurlijk waar het gaat om de intern-wetenschappelijke aspecten van zijn werk. Ook hier 
maakt Lorentz het ons overigens niet gemakkelijk. Zoals hij zich op de vlakte houdt op het 
punt van zijn gemoedsleven, zo doet hij dat ook op nagenoeg elk ander niet-wetenschap-
pelijk terrein. Het enige onderwerp buiten de fysica waarmee Lorentz zich uitgebreid en 
op goed te traceren wijze heeft beziggehouden, is het wetenschappelijk internationalisme, 
een beweging waarvan hij na de Eerste Wereldoorlog een van de spilfiguren werd. 
Hierover is onlangs een studie verschenen van de hand van Willem Otterspeer en Joke 
Schuller.̂  Voor het overige kan Lorentz' standpunt - voor zover daarvan al sprake was -
inzake politieke, sociale en maatschappelijke kwesties niet nauwkeurig op basis van directe 
gegevens worden gereconstrueerd. 

Maar het is niet vruchteloos te proberen langs indirecte weg, en ook hier woekerend met 
de summiere gegevens, deze aspecten van Lorentz' biografie perspectief te geven. Hiermee 
willen wij een begin maken. We doen dit onder meer door Lorentz te vergelijken met enkele 
tijdgenoten over wier ideeën we beter zijn geïnformeerd en die zich oftvel duidelijk van hem 
onderscheidden of opvattingen koesterden die ook aan hèm kunnen worden toegeschreven. 
In deze vergelijking stellen we Lorentz' opvatting over de aard en betekenis van weten
schap en wetenschappelijke kennis centraal. Wij zullen laten zien dat het aan de hand van 
dit wetenschapsbeeld mogelijk is het zo tijdloos lijkende Lorentzbeeld enigermate te histo
riseren. Bovendien kan dat wetenschapsbeeld verhelderend werken bij de interpretatie van 
Lorentz' natuurkunde. In concreto blijkt zijn visie op de aard van wetenschappelijke kennis 
consistent met zijn levenslange vasthouden aan het etherconcept en zijn blijvende aarzelin
gen ten aanzien van Einsteins speciale relativiteitstheorie. 

Lorentz de onderzoeker 
De natuurkundige die vandaag de dag Lorentz' werk leest, zal het natuurlijk niet ontgaan 
dat hij historisch materiaal onder ogen heeft. Maar over de manier waarop Lorentz weten
schap bedreef, zal hij zich nauwelijks verbazen. Hier wordt zuiver wetenschappelijk onder
zoek gedaan, volgens de regels van de kunst zoals die nog steeds gelden. Het doel lijkt ook 
niet anders dan wat we gewend zijn: het gaat er Lorentz om tot een samenhangende 
beschrijving van de natuurverschijnselen te komen die verklarende en voorspellende 
waarde heeft. 'Het eigenlijke doel der natuurstudie', schreef Lorentz al in zijn oratie, 

is niet het verzamelen van zooveel mogelijk feiten. Integendeel verkrijgen deze eerst hunne rechte bete

kenis, als het gelukt, het verband er tusschen op te sporen en het einddoel van het onderzoek moet het 

zijn, de tallooze verschijnselen der natuur als noodzakelijke gevolgen uit enkele eenvoudige grond

beginselen af te leiden.*' 

5. W. Otterspeer and I. Schuller tot Peursum-Meijer, Wetenschap en wereldvrede. De Koninlclijlce Akademie van 
Wetenschappen en het herstel van de internationale wetenschap tijdens het Interbethini (Amsterdam 1997). Ons 
artikel werd geschreven voordat deze studie in druk verscheen. Zie over dit onderwerp ook Willem Otterspeer, 
'International scientific cooperation. The Dutch approach 1918-1936', in: lohn M. Fletcher en Hilde de Ridder-
Symoens eds.. Lines of Contact. Proceedings of the second conference of Belgian, British, Irish and Dutch historians 
of universities held at St. Anne's College Oxford 15-17 September 19S9 (Studia Historica Gandensia, Publikaties van 
de opleiding geschiedenis van de Universiteit Gent 279 (Gent 1994)) 99-108. 

6. H..^. Lorentz, De molecidaire theorieën in de natuurkunde. Redevoering, bij de aanvaarding van het hoog
leraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Leiden den 25sten januari 1878 (Arnhem 1878) 6. 
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Maar hoezeer Lorentz' wetenschapsopvatting op het eerste gezicht ook van alle tijden lijkt, 
nauwkeuriger beschouwd weerspiegelt ze toch allerlei laat negentiende-eeuwse ideeën 
hieromtrent. Dit kan duidelijk worden gemaakt door Lorentz te vergelijken met Pieter 
Harting (1812-1885), een generatie ouder en een van de drijvende krachten achter de 
opmars die de Nederlandse natuurwetenschappen rond het midden van de negentiende 
eeuw doormaakten. Hartings wetenschapsbeeld kan op een aantal wezenlijke punten als 
representatief worden beschouwd voor de generatie wetenschappers van wie Lorentz zijn 
opleiding ontving.' 

Hartings visie op wetenschap was verankerd in rationalistische Verlichtingsidealen. 
Voor hem hield wetenschap veel méér in dan de activiteit van verklaren en voorspellen. 
Wetenschap was een middel tot verlichting en beschaving van het volk en leverde het funda
ment voor een harmonieuze maatschappij. Natuuronderzoek, aldus Harting, leert ons hoe 
de wereld in elkaar zit. Aan de waarheden die het blootlegt valt voor niemand te ontkomen, 
want zoals de dingen zijn, zo moeten ze ook zijn - het ware is tevens het goede. Op elk 
maatschappelijk terrein, of het nu gaat om geloof, poUtiek of recht, moet wetenschappelijke 
kennis het fundament van het handelen en denken uitmaken. Dus moet de burger rationeel 
leren redeneren en een wetenschappelijk wereldbeeld ontwikkelen. Is dit wereldbeeld een
maal gemeengoed geworden, dan resulteert hieruit vanzelf een beschaafde maatschappelijke 
orde. 

Wetenschappelijke kennis behoorde aldus tot het hoogste goed van de mensheid; zij 
had, in de terminologie van die tijd, zedelijke waarde. Maar dit betekende niet dat Harting 
wetenschappelijk onderzoek als zijn eerste taak beschouwde. Als hoogleraar was hij vóór alles 
een opvoeder die toekomstige academici de juiste geestesinsteUing en denkwijze bijbracht 
om later als intellectuele behoeders van het heil der natie te kunnen fungeren. Gespeciali
seerde research was eerder een zaak van de Akademie dan van de universiteit. Harting wilde 
zijn studenten dan ook niet in de eerste plaats tot toekomstige onderzoekers opleiden, 
maar tot een elite van verlichte, wetenschappelijk denkende burgers. 

Lorentz vertegenwoordigt een nieuwe generatie universiteitsgeleerden. Bij hem kwam 
centraal te staan wat bij Harting een nevenrol vervulde: het onderzoeksethos. Voor Lorentz 
was dit zo vanzelfsprekend dat hij er nauwelijks woorden aan vuilmaakte. Hij ging nooit 
zo ver als de Groningse botanicus Gerrit Mol, die het onderwijs zelfs ondergeschikt maak
te aan het onderzoek.* Lorentz nam zijn onderwijs heel serieus. In Leiden maakte hij bij
voorbeeld veel werk van het onderwijs aan medische studenten, voor wie hij als eerste een 
fysisch practicum opzette.' Hij gaf allerlei nieuwe colleges, zoals elementaire wiskunde 
voor medici, mechanica voor filosofen en mathematische fysica en differentiaalrekening 
voor chemici.'" Zonder morren nam hij ook nog eens jarenlang de colleges van de ziekelijke 
Kamerlingh Onnes waar. Op latere leeftijd verminderde zijn onderwijstaak, maar maakte 
hij nog jarenlang deel uit van regeringscommissies inzake onderwijshervormingen. Maar 

7. Zie hiervoor B. Theunissen, '"Een warm hart en een koel hoofd". Pieter Harting over wetenschap, de natie 
en de vooruitgang', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) 473-498. 

8. Zie loseph C.M. Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding. De modernisering van de Nederlandse 
universiteiten in de negentiende eeuw (Hilversum 1992) 24. 

9. De Haas-Lorentz (n. 4), hnpressions, 42-43. 
10. Informatie hierover is te vinden in de Almanak van het Leidsche Studenten-Corps vanaf 1879. Zie ook ].L. 

Oosterhoff, 'De opkomst van een "vaderlandsche natuurkunde" aan de Leidse universiteit in de tweede helft van 
de negentiende eeuw', in: VV. Otterspeer ed., Een universiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse univer
siteit vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw (Leiden 1984) 103-124, m.n. 109. 
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ondertussen was het voor Lorentz, zoals voor Mol, van meet af aan vanzelfsprekend dat 
het zijn taak was studenten tot 'eigen wetenschappelijk werk in staat te stellen." 

Impliciet stond Lorentz hiermee een andere maatschappelijke rol voor de academicus 
voor ogen dan Harting. Namelijk niet zozeer die van een geestelijk leider van de natie, als 
wel van een vorser naar wetenschappelijke kennis en inzicht. Tot halverwege de jaren 1890 
leefde en werkte Lorentz tamelijk geïsoleerd. Afgaande op de biografie van zijn dochter 
lijkt het een uit verlegenheid voortkomende neiging tot afzondering te zijn geweest die 
aan dit isolement ten grondslag lag.'' Maar er is ook iets te zeggen voor de veronderstel
ling dat Lorentz het onderwijs in de eerste tien jaar van zijn professoraat nog als zijn 
hoofdtaak zag. In de jaren negentig schoot zijn productiviteit echter omhoog en vanaf 
1896 breidden ook zijn internationale contacten zich snel uit. Hij werd nu de professionele 
onderzoeker wiens naam en faam in eerste instantie door zijn wetenschappelijk werk werd 
bepaald. 

Het verschil tussen Harting en Lorentz komt ook tot uiting in hun opvatting over de 
verhouding tussen wetenschap en techniek. Voor beiden vormde wetenschappelijke kennis 
het fundament van de techniek, en dit op een onproblematische manier: techniek was 
voor hen toegepaste wetenschap.'-' Maar bij Harting is de relatie tamelijk contingent. De 
toepassing van een verkregen inzicht volgde vaak pas veel later, en zij liet zich moeilijk 
dwingen of voorspellen. Dat wetenschap op termijn vaak praktisch nuttige zaken opleverde 
was een aantrekkelijke bonus, maar het was niet haar belangrijkste bestaansgrond."* 
Maatschappelijk gezien ontleende de wetenschap haar waarde vooral aan de geestelijke 
beschaving die zij bewerkstelligde, aan het wereld- en maatschappijbeeld dat zij schraagde. 

Bij onderzoekers van Lorentz' generatie is de volgorde van belangrijkheid omgekeerd. 
Ook Lorentz sprak nog wel over de bevordering van het volksgeluk waartoe wetenschap 
bijdroeg. En ook hij nam zonder tegenzin zijn aandeel in het opvoedende werk van instel
lingen als de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en het Leidsche Volkshuis.''' Maar de 
maatschappelijke waarde van wetenschappelijk onderzoek lag voor Lorentz toch vooral in 
de diep ingrijpende nieuwe inzichten en toepassingsmogelijkheden die het voortbracht. 
Wetenschap had voor hem vooral een belangrijke concrete betekenis: door het aanleveren 
van kennis fungeerde zij als motor van de vooruitgang en hielp zij de noden van de mens
heid te verlichten. Wetenschap was niet zozeer nodig om het wereldbeeld van de burger te 
schragen als wel om de wereld zelf te verbeteren. 

Wanneer Lorentz sprak over wat de wetenschap de mensheid in de toekomst te bieden 
zou hebben, dan wees hij bijvoorbeeld op de meteorologie en de psychologie, waarvan de 
samenleving op termijn evenveel profijt zou gaan trekken als van de natuurkunde.'^ Of hij 

u. Lorentz (n. 6), Moleculaire theorieën, 26. 
12. De Haas-Lorentz (n. 4), Impressions, 87-89. 
13. Over de visie op de relatie tussen zuivere wetenschap en haar toepassing, en over de veranderingen die in die 

visie optraden: Frans van Lunteren en B. Theunissen eds., Zuivere wetenschap en praktisch nut. Visies op de maat
schappelijke betekenis van zuiver wetenschappelijk onderzoek. Themanummer van Gewina. Tijdschrift voor de 
Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 17 (1994). 

14. Theunissen (n. 7), '"Een warm hart"' en B. Theunissen, 'De relatie tussen wetenschap en techniek in de 
negentiende eeuw', Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natui4rwetenschappcn, Wiskunde en 
Techniek 18 (1995) 322-332, m.n. 329-330. 

15. De Haas-Lorentz (n. 4), Impressions, 85-86. 
16. H..'\. Lorentz, 'La prevision scientifique'. Revue de rUniversité de Briixelles 26 (1920-21) 445, ook gepubliceerd 

in: P. Zeemaji en A.D. Fokker eds., H.A. Lorentz, Collected Papers (voortaan aangeduid als CP), 9 dln. (Den Haag 
1935-1939) dl. 8, 390-403, m.n. 397 e.v. 
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noemde het energievraagstuk, dat met de toename van de wereldbevolking steeds nijpen
der zou worden gezien de te verwachten uitputting van de steenkoolmijnen: ' . . . wir dür-
fen glauben, dass eine tiefe und klare Einsicht in die ihm umgebende Welt dem Menschen 
in spateren Zeiten mehr als je nötig sein wird.''^ 

Met het merendeel van zijn collega's toentertijd was Lorentz het eens dat het aandeel 
van de academicus in het bevorderen van de vooruitgang bestond in het aanleveren van 
zuivere kennis. Van toegepaste wetenschap en techniek, in welke betekenis dan ook, hield 
hij zich als onderzoeker meestal verre: 'ik heb daarmede slechts v\'einig punten van aanra
king gehad', stelde hij. Zijn betrokkenheid uitte zich in 'warme en levendige belangstel
ling', maar men moest geen technische kennis van hem verwachten."* Een uitzondering is 
natuurlijk Lorentz' substantiële bijdrage aan de Zuiderzeewerken. Zelfs een deel van het 
rekenwerk deed hij zelf, maar hieraan was vooral debet dat inzicht in het gedrag van de 
gehanteerde stroomvergelijkingen nodig was om fouten in de berekeningen te voorkomen."* 
In de weinige andere gevallen dat hij zich over onderwerpen met een praktisch raakvlak 
boog, beperkte hij zich tot zuiver theoretische aspecten.-" Lorentz was daarnaast als Aka-
demievoorzitter geregeld betrokken bij commissies die zich in opdracht van de regering 
met technische aangelegenheden bezighielden. Een voorbeeld is de 'Commissie Lorentz', 
die een eerste aanzet gaf tot de ontwikkelingen die later resulteerden in de oprichting van 
TNO. Maar in deze commissies overstegen zijn activiteiten niet wat qualitate qua van hem 
kon worden verwacht.^' 

Ondertussen vond Lorentz niet dat er een groot verschil bestond tussen zuivere en toege
paste wetenschap. 'Zeker', gaf hij toe, 'hun doel is niet hetzelfde en de wegen die zij volgen, 
loopen vaak zeer uiteen.' Maar '[ijntusschen, dit alles doet niets af aan het feit, dat het 
dezelfde werkingen en wetten zijn, die de natuurkundige opspoort en de technicus toe
past, waarbij nog komt dat "opsporen" en "toepassen" alweer niet scherp van elkaar zijn te 
scheiden.' Daarom onderschreef Lorentz ook de beslissing om de Delftse technische oplei
dingen op 'een breede, zuiver wetenschappelijken grondslag te doen rusten.'-' 

Men kan zowel Hartings als Lorentz' denken over wetenschap sciëntistisch noemen. 
Beiden verwachtten zij dat wetenschappelijke, en vooral natuurwetenschappelijke kennis 
op elk maatschappelijk terrein vooruitgang zou brengen. Harting zag het bijvoorbeeld als 
aanbevelenswaard om alle studenten, ongeacht hun studierichting, een basisopleiding in de 
natuurwetenschappen te verschaffen. Maar waar bij hem de nadruk lag op de geestelijke 
attitude, op het verlichte wereldbeeld dat de natuurwetenschappelijke benaderingswijze 
instigeerde, was het verband bij Lorentz directer en concreter. 

Lorentz sprak herhaaldelijk de gedachte uit dat ook in de geesteswetenschappen ge
streefd moest worden naar een op de natuurwetenschappen geënte wijze van verklaren en 
voorspellen. Zo betuigde hij zijn instemming met de ideeën van Gerard Heymans, de 
Groningse experimentele psycholoog, die in zijn bekende rede De toekomstige eeuw der 

17. H..^. Lorentz, 'Elektromagnetische Theorien physikalischer Erscheinungen', Duitse vertaling van rectoraats-
rede Leiden, 8 februari 1900, Jaarboek Rijksuniversiteit Leiden, Bijlagen, 1 (1899-1900), CP dl. 8, 333-352, m.n. 351. 

18. }i..\. Lorentz, 'Rede bij de aanvaarding van het doctoraat in de technische wetenschappen, honoris causa, 7 
maart 1918', De Ingenieur },}, (1918) 211, CP dl. 9,318-325, m.n. 323. 

19. Anne Kox, pers. med. 
20. Zie bijvoorbeeld H.A. Lorentz, 'The motion of underground water in the vicinity of wells'. De Ingenieur 28 

(1913) 24, CP dl. 4, 59-66; H.A. Lorentz, 'Ein Rechnungsansatz für den Widerstand bei Flüssigkeits-
Schwingungen', De Ingenieur},j (1922) 695, CPdI. 4, 252-254. 

21. Anne Kox, pers. med. 
22. Lorentz (n. i8), 'Rede', 323-324. 
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psychologie een lans had gebroken voor een psychologie op experimentele, natuurweten
schappelijke grondslag.^3 Zoals de opkomst van de natuurwetenschappen in de negentiende 
eeuw ertoe had geleid dat de mens de natuurverschijnselen meer en meer kon beheersen, 
aldus Heymans, zo zou de ontwikkeling van de psychologie uiteindelijk resulteren in de 
verklaring en beheersing van menselijke karakters en gedragingen. En dit zou de inter
menselijke verhoudingen, en daarmee de maatschappij als geheel, diepgaand - en ten 
goede - beïnvloeden. 'Scientia et potentia humana in idem coincidunt', vond Heymans. Er 
lag zijns inziens een 'toekomstige eeuw van de psychologie' in het verschiet.-'* 

Deze beheersingsideologie, gericht op wetenschappelijke controle over de natuur en de 
mens, was rond de eeuwvv'isseling wijdverbreid, en ze klinkt ook in Lorentz' wetenschaps
opvatting door. Ook hij benadrukte de principiële voorspelbaarheid van zowel materiële 
als geestelijke fenomenen.^' Hoe moeilijk het ook was om op gebieden als de meteorologie 
of de psychologie tot bruikbare voorspellingen te komen, de onderzoeker moest in de 
mogelijkheid hiervan blijven geloven. Lorentz ontkende het bestaan van een 'domaine de 
"rincalculable"'. Ook voor het moeilijkste terrein gold dat Texercice continuel nous fait 
faire toujours des progrès.'^* (Een jongere generatie natuurkundigen, onder wie mensen 
als Kohnstamm en Fokker, zou zich later tegen dit determinisme keren.^") 

Lorentz de 'descriptionist' 
Een ander aspect van Lorentz' wetenschapsopvatting waarmee hij zich van een oudere 
generatie onderscheidt, is zijn voorbehoud tegenover de waarheidsaanspraken die iemand 
als Harting nog als vanzelfsprekend aan wetenschappelijke kennis verbond. Hartings epis
temologie was rationalistisch en realistisch. Hij onderkende dat veel kennis een voorlopig 
karakter had en in de toekomst verbeterd kon worden. Maar hij vertrouwde er toch op dat 
de onderzoeker, op de kracht van zijn verstandelijke vermogens en geholpen door de 
wetenschappelijke methode, steeds dichter bij de waarheid kon komen, bij de wereld zoals 
zij werkelijk is. Op die waarheidsaanspraak rustte ook de claim dat het wetenschappelijke 
wereldbeeld het enig juiste was en dat wetenschappelijke inzichten ook maatschappelijk 
maatgevend dienden te zijn. 

Lorentz, en met hem het merendeel van de fysici van zijn generatie,-" stelde zich terug
houdender op. Er waren van elk natuurfenomeen meerdere, mathematische equivalente 
beschrijvingen te geven, en een definitief antwoord op de vraag welke beschrijving, fysisch 
geïnterpreteerd, het best met de werkelijkheid overeenstemde, was niet te geven. Voor zijn 
doen besteedde Lorentz veel aandacht aan zijn standpunt in dezen: 

Tegenover elk natuurverschijnsel verkeren wij min of meer in het geval van iemand, die, zonder met de 

inrichting van een uurwerk bekend te zijn, alleen de beweging van de wijzers en van den slinger kan 

waarnemen. Zoo iemand zou ook zijne hypothesen stellen en hij zou er wellicht meer dan ééne kun-

23. G. Heymans, De toekomstige eeuw der psychologie. Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der 
Rijksuniversiteit te Groningen, den 20sten september 1909 (Groningen 1909). 

24. Ibid., 6,10. 
25. Lorentz (n. 16), 'La prevision'. 
26. Ibid., 396. 
27. Zie Henk Klomp, Relativiteitstlteorie in Nederland. Breekijzer voor democratisering in het interbellum 

(Utrecht 1997). 
28. Zie LH. Heilbron, 'Fin-de-siècle physics', in: Carl Gustaf Bernhard e.a. ed., Science, technology and society in 

the time of Alfred Nobel. Proceedings of a Nobel Symposium (Oxford etc. 1982) 51-73. 
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nen vinden, die hem bevredigde. Hetzelfde is mogelijk bij de verschijnselen, die de natuur ons aan

biedt en zoo geraken wij in de moeilijkheid, eene keus te doen (...) Wil men eene keus doen, dan kan 

men zich slechts laten leiden door de vraag, welke van beide ons door haren eenvoud het meest bevre

digt (...) Ongelukkiger wijze blijft de vraag, wat meer en wat minder eenvoudig is, tot op zekere hoog

te eene quaestie van smaak, waarover men niet met goed gevolg kan twisten, en waarbij zelfs nationale 

neigingen en vooroordelen in het spel kunnen komen.-' 

Deze zienswijze is een constante in Lorentz' werk, we treffen haar al in zijn oratie aan,'" en 
vanaf de jaren negentig keert ze in meer gearticuleerde vorm regelmatig in zijn publicaties 
terug. Haar relativistische strekking hoefde de natuuronderzoeker volgens Lorentz niet af te 
schrikken. Want het ging in de wetenschap niet in de eerste plaats om het realistisch beschrij
ven van de wereld zoals ze werkelijk is, maar om het vinden van bevredigende verklaringen: 

Wie eene verklaring vindt, voldoet met meer of minder geluk aan onze zucht om de verwarrende fei

ten, die zich aan ons opdringen, tot een harmonisch geheel samen te vlechten; zelfs heeft hij iets meer 

gedaan dan ééne verklaring te vinden: hij heeft ook alle andere voorbereid, die met die eene mathema

tisch equivalent zijn." 

Tegen deze achtergrond laat zich begrijpen dat Lorentz' kennisideaal niet meer, zoals bij 
Harting, de pretentie had als verankering voor het juiste wereldbeeld of voor de juiste 
maatschappelijke orde te dienen. Of, vanuit het perspectief van de professionalisering die 
de wetenschapsbeoefening in het laatste kwart van de negentiende eeuw had ondergaan: 
Harting ontleende zijn status als wetenschapsman aan zijn waarheidsclaims over zaken 
zowel binnen als buiten de wetenschap. Lorentz daarentegen richtte zich als professioneel 
onderzoeker in eerste instantie op collega-fysici, en hij ontleende zijn prestige aan zijn 
vaardigheid in het bedenken van ingenieuze en werkbare verklaringen van de natuurver
schijnselen. Lorentz' epistemologie sluit zo overigens goed aan bij de beheersingsideologie. 
In haar meest extreme vorm zag deze ideologie immers zelfs af van inzicht in of verklaring 
van de verschijnselen, en stelde ze zich slechts de controle over het verloop van processen 
ten doel.3-

Waar een figuur als Harting zich in alles een exponent toont van het negentiende-eeuws 
conservatief-liberaHsme, is de volgende generatie pohtiek veel moeilijker te plaatsen. Dit 
tekent eveneens het professionaliseringsproces: wetenschap en maatschappij hadden voor 
onderzoekers van Lorentz' generatie niet meer die morele samenhang die ze voor Harting 
hadden. Net als de meeste van zijn collega's liet Lorentz zich over politieke zaken helemaal 
niet uit. Ongetwijfeld zag hij zelf ook zijn internationalistische activiteiten als a-politiek; 
voor hem had dit werk vooral een humanitaire strekking. 

Lorentz' politiek-maatschappelijke positie is wellicht vergelijkbaar met die van zijn 
generatiegenoot Gerard Heymans, hierboven al genoemd. Over Heymans' ideeën zijn we 
wat beter geïnformeerd, en er zijn aanwijzingen in Lorentz' geschriften te vinden die een 
zekere geestverwantschap tussen beiden suggereren. Ook Heymans was actief in het inter-

29. H.A. Lorentz, 'Electriciteit en ether', Verhandelingen van het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres 
3 (1891) 40, CP dl. 9, 89-101, m.n. 90-91. 

30. Lorentz (n. 6), Molecidaire theorieën, 10. 
31. Lorentz (n. 29), 'Electriciteit en ether', 91. 
32. Zie bijvoorbeeld Philip L Pauly, Controlling life: Jacques Loeb and the engineering ideal in biology (New York 

1987). 
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nationalisme. Hij stond dichter bij het politieke toneel dan Lorentz, maar bleef toch een 
toeschouwer. Remieg Aerts beschrijft Heymans als een conservatieve liberaal, hetgeen hem 
dus in het kamp van Harting plaatst.'-' Maar Heymans was een generatie jonger en maakte 
een ontwikkeling door die we bij Harting niet tegenkomen. In de jaren 1880 verdedigde 
Heymans nog conservatief-liberale waarden. De maatschappelijke orde was voor hem een 
morele orde, en evenals Harting meende hij dat het in elk mens aanwezige morele bevrast-
zijn langs de weg van wetenschappelijke verlichting en beschaving naar boven kon worden 
gebracht. Hoewel Heymans zijn rationalistische kennisideaal in later jaren nooit opgaf, 
verschoof bij hem toch het accent van de zedelijke waarde van wetenschappelijke kennis 
naar het beheersingsaspect. 

In zijn rectoraatsrede uit 1909 nam Heymans afstand van wat hij zelf noemde het '18e-
eeuwse ethisch-rationalisme'. Niet langer geloofde hij dat 'alle slechtheid op onwetendheid 
berust, en dat met het klare inzicht noodzakelijk ook de zedelijke wil gegeven is', noch dat 
elk mens via de juiste opvoeding tot beschaving kon worden gebracht.-'* De mens was 
alleen veranderbaar - en verbeterbaar - binnen de grenzen van zijn erfelijke aanleg, 
geloofde Heymans nu. Slechts in de voortgaande menselijke evolutie gloorde hoop op ver
betering. De rol van de wetenschap bestond daarin dat zij inzicht in de menselijke aanleg 
verschafte. De psychologie met name toonde de beperkingen en mogelijkheden van de 
geestelijke constitutie die elk mens meekreeg. Daarmee droeg die wetenschap bij tot scherper 
zelfinzicht, tot meer begrip voor de ander, tot verbetering van de onderlinge verstandhou
ding, en zo tot groter geestelijk welzijn. 

Het Verlichtingsoptimisme over de ongelimiteerde verbeterbaarheid van de mens zélf is 
hier genuanceerd. Nu moet gezegd dat heel wat conservatief-liberalen in het fin-de-siècle 
naar een meer pessimistische mensvisie (en dito toekomstverwachting) overhelden, maar 
zulke conservatieven verloren dan vaak ook hun vertrouwen in de wetenschap. Zij meenden 
dat er vooral een herstel van morele waarden nodig was. Dit is bij Heymans niet het geval. 
Hoewel ook hij zich bezorgd toonde over de vervreemding van de moderne mens, bleef hij 
de vooruitgangsgedachte trouw en stelde hij zijn hoop juist in de wetenschap. Maar dit was 
dan inmiddels wel een ander soort vooruitgang, en een ander soort wetenschap. 

Bij Lorentz vinden we een echo van deze zienswijze. Ook hij geloofde dat de mens zowel 
lichamelijk als geestelijk onderworpen was aan deterministische natuurwetten. Op de 
keper beschouwd was het idee van een vrije wil in zijn ogen illusoir. Maar juist het inzicht 
in de deterministische wetmatigheden kon tot zelfinzicht en wederzijds begrip leiden. 
Kennis van de menselijke erfelijkheid en van de invloed van omgevingsfactoren spoorde 
aan tot een mildere opstelling ten aanzien van bijvoorbeeld geestelijk gestoorden of aso-
cialen.^5 In dit geloof in de wetenschap komen Heymans en Lorentz niet met de conserva
tieven, maar juist met de progressief-liberalen overeen. 

Dat Lorentz ondertussen, anders dan Harting en Heymans, de rationalistische en 
realistische wetenschapsopvatting afwees, is minder verwonderlijk als we bedenken dat 
internationaal gezien het merendeel der natuurkundigen in de jaren 1880 en 1890 naar een 
meer instrumentalistische epistemologie neigde, of beter, zoals Heilbron het noemt, naar 

33. Remieg Aerts, 'De wetenschappelijke burger. Gerard Heymans en de thema's van het fin de siècle', in: D. 
Draaisma ed., Een laboratorium voor de ziel. Gerard Heymans en het begin van de experimentele psychologie 
(Groningen 1992) 27-39. 
34. Heymans (n. 23), De toekomstige eeuw, 20-21. 
35. Lorentz (n. 16), 'La prevision', 402-403. 
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'descriptionism'.^* Als een van de oorzaken hiervan noemt Heilbron het groeiend wan
trouwen ten aanzien van de pretenties van de wetenschap en, meer in het algemeen, het 
defaitisme dat zo kenmerkend is voor het tln-de-siècle. Maar bij Lorentz - zoals trouwens 
bij de meesten van zijn Nederlandse collega-natuurwetenschappers - is van dit defaitisme 
niets te merken. Zijn opstelling lijkt meer het gevolg van ontwikkelingen binnen de 
natuurkunde zelf, waar op dat moment over de meest fundamentele verklaringsprincipes 
(krachten, velden, atomen, ethers) diepgaande meningsverschillen bestonden. Niet in 
waarheidsaanspraken, maar in het vermogen tot verklaren en voorspellen lag daarom voor 
Lorentz de kracht van de wetenschap. 

Lorentz noch Heymans begaven zich als professionele geleerden direct op het politieke 
of sociale vlak. Lorentz was lid van de VDB, de Vrijzinnig Democratische Bond, en dit 
kenschetst hem als liberaal en gematigd. (Actief in die partij was hij overigens niet.̂ ^) j^jj 
noch Heymans verklaarden zich ooit voorstander van meer of minder ingrijpende sociale 
veranderingen, zoals progressieven en socialisten dat wél deden. Maar door de wetenschap 
als probleemoplosser naar voren te schuiven lieten ze wel een eigen geluid horen. Een 
extra indicator om hen politiek te plaatsen levert dit ondertussen niet op. Een socialist als 
de chemicus Hugo Kru)'t dacht rond 1900 bijvoorbeeld niet anders over het belang van de 
wetenschap dan Lorentz of Heymans. Het eigen geluid dat wetenschappers lieten horen 
duidt dus hooguit op veranderingsgezindheid. 

Lorentz de psychisch monist 
De vergelijking Lorentz-Heymans is om nog een andere reden interessant. Er is een duide
lijke overeenkomst tussen Heymans' metafysica en die van Lorentz. Of deze overeenkomst 
teruggaat op persoonlijk contact, lezing van eikaars werk of op een gemeenschappelijke 
bron - de filosoof Fechner - valt niet uit te maken. Maar Lorentz en Heymans hebben 
zeker contact gehad. Lorentz hield bijvoorbeeld in 1912 een rede voor het natuurkundig 
gezelschap in Groningen, en sprak Heymans in deze rede direct op zijn metafysica aan.̂ ** 
Hoe dan ook, Lorentz was net als Heymans geporteerd voor het psychisch monisme, en de 
argumenten waarmee hij deze overtuiging onderbouwde zijn identiek aan die van Hey
mans. Dit aspect van Lorentz' denken is in de literatuur tot nu toe onbesproken gebleven, 
en enige toelichting is daarom op haar plaats. Over Heymans' metafysica is wel het een en 
ander geschreven, en daarom eerst iets over hem. Tot het psychisch monisme, waartoe hij 
zich in navolging van de Duitse filosoof Gustav Theodor Fechner (1801-1887) bekeerde, 
kwam Heymans als volgt.'' 

Onderzoek van het menselijk bewustzijn, dat als doel heeft de wetten van het bewust
zijn te achterhalen, moet gebaseerd zijn op de aanname dat de bewustzijnsfenomenen op 
dezelfde wijze bestudeerd kunnen worden als de natuurverschijnselen. Net als in het 
natuurwetenschappelijk onderzoek moet worden aangenomen dat die bewustzijnsver-
schijnselen volledig gedetermineerd zijn, en dus uitputtend in termen van oorzaak en 
gevolg beschreven kunnen worden. Fysiologisch onderzoek laat zien dat met elke verande
ring in de geestelijke toestand een verandering in de materiële substantie van de hersenen 

36. Heilbron (n. 28), 'Fin-de-siècle physics'. 
37. Anne Kox, pers. med. 
38. Zie Nieuwsblad van het Noorden, 21 februari 1912. 
39. Zie voor het navolgende D. Draaisma e.a., Gerard Heymans. Objectiviteit in fdosofie en psychologie (Weesp 

1983) 46-50. 
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correspondeert. Elke bewustzijnstoestand mag worden verondersteld samen te gaan met 
een specifieke ft'siologische toestand van de hersenen. De fysiologische hersenprocessen zijn 
uiteraard deterministisch vastgelegd, en dus hebben wij nu te maken met twee volledig 
parallelle procesgangen, een materiële en een geestelijke. Een onderling volledig onafhanke
lijk bestaan van deze procesgangen is niet alleen weinig plausibel, wij weten dat de proces
sen met elkaar in verbinding staan, al weten we niet hoe. Bewustzijnservaringen worden 
immers opgeroepen door onze waarneming van de materiële wereld, en omgekeerd kunnen 
geestelijke voorstellingen resulteren in zich materieel uitend gedrag. Twee veronderstellin
gen liggen voor de hand: of het geestelijke is primair en het materiële is daar een afgeleide 
van, of alles is materieel en het geestelijke is een verschijningsvorm van de materie. 

Heymans koos de eerste optie, het psychisch monisme, met als redenen, ten eerste, dat 
bewustzijnsverschijnselen ons direct gegeven zijn en materiële fenomenen slechts via de 
waarneming, en ten tweede, dat geestelijke verschijnselen ingewikkelder lijken dan mate
riële, zodat men zich de laatste als eenvoudiger manifestaties van de eerste kan voorstellen. Er 
is volgens Heymans sprake van een algemeen 'wereldbewustzijn', waarvan de menselijke 
geest een tijdelijke intensivering is. (Naast de hier weergegeven redenering wist Heymans 
zijn psychisch monisme ook te beargumenteren met Kants synthetische oordelen a priori 
als uitgangspunt, die hij als psychische wetten van het denken, overeenstemmend met de 
werkelijkheid, duidde.) 

Lorentz, zo blijkt uit verspreide opmerkingen in zijn publicaties, maar met name uit 
een ongepubliceerde brief aan de theoloog H.Y. Groenewegen van 5 april 1915, volgt in 
grote lijnen dezelfde redenering. Het is de moeite waard uit deze brief, waarin Lorentz op 
verzoek van Groenewegen zijn mening geeft over de ideeën van Fechner, een substantiële 
passage te citeren.*' 

De eenvoudige waarneming dat de geesten van verschillende personen elkaar kunnen verstaan, dat de 

gevoelens en meeningen van den een den ander niet onverschillig zijn, moet ons tot het aannemen van 

een onderling verband leiden, dat menigeen zich zeker liefst in dien vorm zal voorstellen dat al de indi-

vidueele geesten deelen van een groot geheel, een wereldgeest of godheid uitmaken. Aan de andere 

kant brengen ons de feiten ons [sic] ertoe, een innigen samenhang tusschen den geest van elk mensch 

en zijn lichaam te erkennen; op natuurwetenschappelijk standpunt moet men zich wel voorstellen dat 

aan elke geestelijke werkzaamheid die ik verricht, een bepaalde materiële verandering beantwoordt. 

Maar is nu de geest een deel van een groot geheel, evenals ook het lichaam deel van de geheele stoffelijke 

wereld is, dan komt men van zelf tot deze generalisatie, dat in het algemeen aan elk gebeuren op psy

chisch gebied een verandering op materieel gebied beantwoordt. Men zal dit zonder twijfel ook dienen 

om te keren en moeten zeggen dat bij elk materieel verschijnsel ook iets van psychischen aard in het 

spel is. De opvatting waartoe men aldus komt, dat het geestelijke en het stoffelijke onverbrekelijk met 

elkaar verbonden zijn, dat het twee kanten van dezelfde zaak zijn, dat de materieele wereld een ver

schijningsvorm van den wereldgeest is, daar ook het kleinste stofdeeltje 'bezield' is, hoe men het verder 

ook wil uitdrukken, is zeker nauw met de beschouwingswijze van Fechner verwant. 

'[M]en moet, dunkt mij, wel haast tot zoo iets komen', zegt Lorentz verder nog. Hij ver
volgt met er op te wijzen dat de eenheid van materie en geest niet als vanzelf te begrijpen 
is, eerder integendeel: 

40. Anne Kox stelde een kopie van deze brief ter beschikking. Een afschrift bevindt zich in het Zeemanarchief. 
Eerder citeerde Zeeman uit deze brief in een voordracht naar aanleiding van Lorentz' overlijden. Deze voor
dracht werd gepubliceerd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 mei 1928. Groenewegens brieven aan 
Lorentz bevinden zich in R.A.N.H., Archief H.A, Lorentz, inv. nr. 27. 
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Bespiegelingen zooals we ze hier bij Fechner vinden, zijn zeker belangwekkend en wij kunnen ons er 
niet aan onttrekken. Toch, hoe innig de betrekking tussen 'geest' en 'stof' ook moge zijn, is het, dunkt 
mij, niet te loochenen dat wat zich op het eene en het andere gebied voordoet, op ons den indruk 
maakt, ongelijksoortig te zijn. Wij kunnen de eenheid niet vatten, den samenhang niet beoordelen. Op 
het eene gebied kunnen en mogen wij niet anders dan determinist zijn; op het andere hebben wij primair 
het gevoel der wilsvrijheid, waarmede verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef samengaan. 

Tenslotte toont Lorentz zich, karakteristiek, ook weer de pragmaticus die vooral naar 
werkbare modellen zoekt die de verschijnselen kunnen verklaren en die waarheidsaan
spraken in het midden wil laten: 

Wanneer nu de twee gebieden zoo uiteenlopen, kan men vragen of het voor, ik zou haast zeggen, prac-
tische doeleinden niet geschikt is, ze uit elkander te houden. Laat de natuurkundige zijn werk doen, op 
zijn gebied zoo 'materialist' en determinist als hij maar wil. En laat aan den anderen kant, onbekom
merd om de materie, psychologie, moraal, godsdienstwetenschap de verschijnselen op geestelijk gebied 
bestudeeren en door hun onderlingen samenhang op te sporen en ze tot de meest eenvoudige elemen
ten terug te brengen, 'verklaren'. 

Het is denkbaar dat dit psychisch monisme, dat zich bij Lorentz in de jaren 1910 manifes
teert, zijn persoonlijke antwoord is geweest op de alom gehoorde roep om een alternatief 
voor het religieuze wereldbeeld, dat in veler ogen in de negentiende eeuw ten grave was 
gedragen. In het fin-de-siècle waren materialisme en atheïsme door veel intellectuelen een 
te kaal alternatief bevonden, met als gevolg dat stromingen als idealisme, subjectivisme, 
estheticisme en mysticisme welig tierden. Ook in Nederland, met name in artistieke kringen, 
vonden zij weerklank. Lorentz' psychisch monisme lijkt een oplossing te bieden zoals we 
die van een gematigd en wetenschappelijk denker kunnen verwachten. Ook hij verloor 
zijn geloof - zijn dochter noemde hem humanistisch.*' En we kunnen zijn 'wereldgeest' 
interpreteren als een alternatief voor het platte materialisme dat in de moderne wereld
beschouwing voortdurend op de loer lag. 

Hoe dit ook zij, het was ons inziens niet alleen Lorentz' geloofsvisie die hier in het 
geding was. Wij willen suggereren dat Lorentz het psychisch monisme ook een plaats gaf 
in zijn natuurkunde. In concreto: dat het tegenwicht gaf aan de relativistische tendens die 
in zijn epistemologie besloten lag. 

Zoals bekend bleef Lorentz zijn leven lang vasthouden aan het etherpostulaat van zijn 
elektronentheorie. Ondanks zijn bewondering voor Einsteins speciale relativiteitstheorie 
bleef hij van mening dat het nog steeds zinvol was om het idee van een ether en van een 
met die ether verbonden preferent coördinatenstelsel te handhaven. Zoals Kox heeft 
betoogd, kunnen Lorentz' bezwaren tegen zowel de speciale als de algemene relativiteits
theorie tot deze etherkwestie worden teruggebracht.''^ Maar het is niet eenvoudig deze 
voorkeur te verklaren. Mathematisch gesproken had Lorentz slechts bewondering voor 
Einsteins theorieën en liet hij ook de bezwaren vallen die hij aanvankelijk nog had geuit. 
In zijn latere publicaties sprak hij nog slechts van zijn 'voorkeur' voor het etherpostulaat. 
Kox veronderstelt dat hier een zeker conservatisme of zelfs koppigheid een rol zal hebben 

41. De Haas-Lorentz (n. 4), Impressions, 22. 
42. A.). Kox, 'Hendrik Antoon Lorentz, the ether, and the general theory of relativity'. Archive for History of 

Exact Sciences iS (1988) 67-78. 
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gespeeld. Hij wijst er op dat Lorentz' carrière bij wijze van spreken in het teken van de 
ether had gestaan en dat zijn beste werk er op gebaseerd was.'t' Nancy Nersessian heeft 
daarnaast gewezen op methodologische verschillen in de wijze waarop Lorentz en Einstein 
hun respectievelijke theorieën construeerden, en ook hierop kan Lorentz' voorkeur voor 
zijn eigen benadering worden teruggevoerd.'''' 

Nu kunnen deze factoren zeker een rol hebben gespeeld, maar Lorentz' opstelling kan 
een diepere achtergrond hebben gehad, verband houdend met zijn metafysica en zijn epis
temologie. Een aanwijzing voor het meespelen van factoren van deze aard is te vinden in een 
brief aan Einstein die door Kox wordt aangehaald.**' Hierin spreekt Lorentz van een niet aan 
een bepaalde plaats gebonden 'Weltgeist' die in een gegeven fysisch systeem alle gebeurtenis
sen in dat systeem 'gewaar kan worden' en zodoende een preferent coördinatensysteem kan 
kiezen. Kox ziet hier een mogelijke verwijzing in naar Query 28 van Newton's Opties, waar 
gesproken wordt over een 'Being corporeal, living, intelligent, omnipresent, who in infinite 
Space, as it were in his Sensory, sees the things themselves intimately, and thoroughly per
ceives them ...'.'"' Maar dit is geen aannemelijke verklaring, alleen al vanwege het zo duidelijk 
theïstische karakter van Newtons uitlating. Lorentz' 'Weltgeist' verwijst ons inziens naar het 
psychisch monisme. En dit, in combinatie met zijn neiging tot 'descriptionism' inzake na
tuurkundige theorieën, suggereert een andere verklaring voor Lorentz' voorkeur voor de 
ether en voor een preferent assensysteem. 

Dit wordt des te duidelijker wanneer we nog enkele andere uitspraken van Lorentz aan
halen, die eveneens bij de psychisch-monistische zienswijze aansluiten. Allereerst een uit
spraak over de aard van wetenschappelijke kennisverwerving: 

Kurz, wie es Herz ausdruckt, wir machen uns 'innere Scheinbilder' der Ausseren Gegenstande, und 

zwar so, dass das, was sich aus diesen Bildern nach den Gesetzen unseres Denkvermogens ergiebt, dem 

entspricht, was ausserhalb von uns nach den Naturgesetzen geschieht. Unser gutes Recht, so zu han-

deln, entlehnen wir dem inneren Drange unseres Geistes, unser Vertrauen auf den Erfolg der bereits 

mit gutem Glück aufgestellten Theorien. Wir batten solche Bilder, wie sie Herz verlangt, gar nicht 

bilden können, wenn nicht zwischen unserem Geiste und der Natur eine Verwandtschaft und Über-

einstimmung bestünde, die uns vor ganzlichem Irrtum bewahren muss.'*' 

De wereld zoals zij werkelijk is blijft onbereikbaar, zegt Lorentz hier nog eens. Maar er 
bestaat een nauwe band tussen ons denken en de materiële wereld - een punt dat hij ook 
in zijn behandeling van het psychisch monisme benadrukt - en deze band is het die ken
nisverwerving mogelijk maakt. Want was die er niet, dan was er geen reden een relatie tus
sen de 'Scheinbilder' en de natuur aan te nemen. 

Hieruit kunnen we opmaken dat Lorentz in een situatie waarin meerdere theorieën 
equivalent waren, soms wel degelijk een voorkeur kon bepalen. Die theorie was namelijk 
te prefereren die het best overeenstemde met de geestelijke voorstelling die men zich van 
de fenomenen in kwestie maakte. Dat Lorentz deze conclusie inderdaad onderschreef, valt 

43. Ibid., 75-76. 
44. Nancy 1. Nersessian, 'Why wasn't Lorentz Einstein?', Centaurus 29 (1986) 205-242. Zie ook lózsef lUy, 

'Einstein teaches Lorentz, Lorentz teaches Einstein. Their collaboration in general relativity, 1913-1920', Archive 
for History of Exact Sciences }g (1988-89) 247-289. 

45. Kox (n. 42), 'Lorentz', 74 noot 39 (conceptbrief Lorentz aan Einstein, januari 1915). 
46. Ibid., 75, noot 39. 
47. Lorentz (n. 17), 'Elektromagnetische Theorien', 337. 
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bijvoorbeeld ook af te leiden uit een opmerking die hij over het atomisme maakte: wan
neer de atomistische opvatting, zo redeneerde hij, 'geschikt wordt bevonden, ons een klaar 
inzicht te geven', dan mogen we concluderen dat 'dit niet alleen aan de aard der dingen 
buiten ons, maar ook aan de gesteldheid van onzen geest moet hggen, zooals in het alge
meen het begrijpen van een verschijnsel der natuur een zekere verwantschap tusschen 
deze en de geest veronderstelt.''" 

Op analoge wijze kan worden ingezien waarom Lorentz zich gerechtvaardigd achtte zijn 
etherpostulaat te handhaven. Want zijn eigen, op dat etherpostulaat gebaseerde en met de 
speciale relativiteitstheorie volledig equivalente elektronentheorie, druiste veel minder in 
tegen de voorstelling die men zich van een begrip als tijd maakte dan Einsteins theorie: 

en ik voor mij vind daarin wel eenige bevrediging, daar men dan tot niet zoo radicale veranderingen 

gedwongen wordt en bijvoorbeeld van een ware tijd en ware gelijktijdigheid kan blijven spreken.'''' 

Elders herhaalde hij dit standpunt en voegde daar nog aan toe, met een duidelijk beroep 
op het voorstellingsvermogen: 

Wat dit laatste betreft [i.e., gelijktijdigheid], mag men zich misschien beroepen op ons vermogen om 

ons willekeurig groote snelheden voor te stellen. Daarmede komt men heel dicht bij het begrip van 

absolute gelijktijdigheid.'" 

Lorentz' bezwaar tegen de algemene relativiteitstheorie, waarin de ether helemaal geen rol 
meer speelde, kan onder dezelfde noemer worden geplaatst. 

Meer in het algemeen kan van Lorentz worden gezegd dat hij in zijn natuurkunde 
streefde naar behoud van een zekere aanschouwelijkheid en belang hechtte aan theorieën 
met een f\'sische interpretatie.'' Ook in zijn samenwerking met Einstein aan de algemene 
relativiteitstheorie speelde 'aanschouwelijkheid' voor Lorentz een belangrijke rol.''' Al 
erkende Lorentz ook de waarde van mathematisering ten volle, de stijl van Duitse wiskun
digen als Hilbert, Klein en Minkowski, die zich in hun formalismen aan de mogelijkheid 
van fysische interpretatie weinig gelegen lieten liggen, was zeker niet de zijne." En ook 
hier is Lorentz' opvatting consistent met zijn a-priori uitgangspunt van een zekere con
gruentie tussen onze voorstellingen van de wereld en die wereld zelf, een uitgangspunt dat 
voor hem de grondslag vormde van zinvolle kennisverwerving. 

Besluit 
Voor het type vraagstelling dat wij hier hebben onderzocht, is een figuur als Harting een 
veel dankbaarder object dan Lorentz. Wie iets over Hartings wetenschapsbeeld wil weten, 
vindt bij wijze van spreken in ieder artikel van zijn hand wel een bruikbaar citaat. Bij 

48. Lorentz aan Groenewegen (n. 40). 
49. H.A. Lorentz, 'Nieuwe richtingen in de natuurkunde', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 57 (1913) 

2172, CP dl. 9, 214-232, m.n. 223. 
50. H.A. Lorentz, Het rclativiteitsbeginsel (Haarlem 1913) 27. 
51. Kox bespreekt hiervan een voorbeeld (n. 42), 'Lorentz', 70. Een ander mooi voorbeeld is te vinden in een 

brief aan Schrödinger van 27 mei 1926, gepubliceerd in K. Przibram ed., Schroder, Planck, Einstein, Lorentz. Briefe 
zur Wellenmechanik (Wenen 1963) 41-50, m.n. 41-42. 

52. Zie Illy (n. 44), 'Einstein teaches Lorentz', 271. 
53. Martin I. Klein, Paid £/ire»/fsf (Amsterdam/Londen 1970) 184-185. 
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Lorentz, zo is uit het bovenstaande ongetwijfeld duidelijk geworden, is het woekeren met 
een handjevol gegevens. Deels heeft dit natuurlijk met hun persoonlijkheden te maken. Zo 
extravert als Harting was, zo introvert was Lorentz. Maar het verschil weerspiegelt ook een 
verandering in het wetenschapsbeeld van de generaties die zij vertegenwoordigen. Harting 
stond als universitair geleerde nog midden in de maatschappij. Zijn activiteiten op weten
schappelijk, politiek, sociaal en cultureel terrein waren nauw met elkaar verbonden en 
werden gedragen door één en dezelfde, duidelijk gearticuleerde ideologie. In Lorentz zien 
we meer het fype geleerde dat met het idee van de universiteit als ivoren toren wordt geas
socieerd. Hierbij moet dan wel worden aangetekend dat wetenschap door zowel Lorentz 
als Harting maatschappelijk werd gelegitimeerd. Het verschil zit hem in de manier waarop 
de universiteitsgeleerde de maatschappij in hun ogen het best kon dienen: voor Harting 
was dat als verlicht intellectueel, voor Lorentz als onderzoeker. Lorentz' zwijgzaamheid 
over zaken waarover Harting zich uit\'oerig uitsprak is in dit verband dus veelzeggend en 
te zien als een weerspiegeling van het professionaliseringsproces dat zich in de tweede 
helft van de negentiende eeuw binnen de natuurwetenschappen voltrok. 

SUMMARY 

H.A. Lorentz' views on science 
H.A. Lorentz was a reticent man, not merely where his personal life was concerned, but 
with regard to all non-scientific issues (with the sole exception of the internationahst 
movement in which he played a prominent role). Historiographically speaking, this has 
resulted in a rather bleak and timeless image of Lorentz as a physicist and intellectual. In this 
article we aim to add some historical colour to this image by discussing, on the basis of the 
scarce documentary evidence availabe, Lorentz' views on the nature and social meaning of 
science. Given the paucity of data, we do this by comparing Lorentz with some of his 
more outspoken contemporaries who held views that can be shown to have been similar 
or dissimilar to his own. We also show that this approach can be helpful to obtain a better 
insight into Lorentz' physics. We shall argue that Lorentz' views on science can help to 
explain his lifelong adherence to the ether concept and his never-ending doubts with 
regard to Einstein's special theory of relativity. Instrumental in this context is a letter from 
Lorentz which shows that he was strongly inclined to accept Fechner's theory of psychical 
monism. 
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