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Dames en heren: 
 
Ik heet u allen van harte welkom op dit afscheidscollege. Een speciaal woord van welkom nog 
voor de Rector  Magnificus van deze Universiteit en voor de Decaan van FNWI: ik stel uw 
aanwezigheid zeer op prijs. A special word of welcome as well to Professors Roger Stuewer of 
the University of Minnesota and Jed Buchwald of the California Institute of Technology, both 
former Pieter Zeeman Visiting Professors of History of Physics at this university, and to 
Professor Diana Buchwald, Director and General Editor of the Einstein Papers Project, also at 
the California Institute of Technology. I am much honored by your presence on this day and I 
hope that you will forgive me for adhering to tradition and delivering my lecture in my native 
language. Hopefully, the English translation of my PowerPoint presentation, which I have 
provided for you, will compensate somewhat for this. 
 
Ik had de hoop hier mijn opvolger, Professor Jeroen van Dongen, officieel te kunnen begroeten, 
en het doet me veel genoegen dat de procedure net op tijd is afgerond, zodat hij in vol ornaat 
deze ceremonie kan bijwonen. Het is voor mij heel belangrijk dat ik een opvolger heb, en 
bovendien niet als bijzonder maar als gewoon hoogleraar. Ik ben er zeer mee ingenomen dat de 
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde, en Informatica mijn vak belangrijk genoeg vindt 
om onderwijs en onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de natuurkunde voort te 
laten zetten. Ik ervaar dat als een erkenning voor mijn activiteiten gedurende de afgelopen 
decennia. 
 
Ik neem afscheid van de Universiteit van Amsterdam omdat ik in juli 65 jaar ben geworden; tot 
uw geruststelling (of wellicht ontsteltenis) kan ik u zeggen dat ik geen afscheid neem van de 
wetenschap; sterker nog, ik ga in mijn hoedanigheid van Senior Editor van het Einstein Papers 
Project in een wat hogere versnelling; en als ik niet in California ben of in mijn geliefde Italië, 
ga ik thuis, in mijn studeerkamer, kalmpjes doorwerken aan mijn onderzoeksprojecten. 
 
Voordat ik begin laat ik u een foto zien. U hebt zich misschien afgevraagd wat de afbeeldingen 
op de uitnodiging te betekenen hadden: hier ziet u de foto waaruit ze afkomstig zijn. Voor 
sommigen van u is dit een bekende foto, maar voor wie hem voor het eerst ziet een kleine 
toelichting. Het gaat hier om de deelnemers aan een heel bijzondere bijeenkomst, het Solvay 
Congres van 1911. In de herfst van dat jaar kwam een zorgvuldig geselecteerd gezelschap in 
Brussel bijeen in het luxueuze Hotel Metropole om te discussiëren over de nieuwste 
ontwikkelingen en problemen in de natuurkunde, met name in verband met de gloednieuwe 
quantumtheorie. De bijeenkomst was een initiatief van de Duitse fysisch-chemicus Walther 
Nernst en werd royaal gefinancierd door de industrieel Ernest Solvay — vandaar de naam. 
Voorzitter was onze landgenoot Hendrik Antoon Lorentz. Onder de 18 deelnemers waren 9 
(toekomstige) Nobelprijswinnaars: Lorentz,  Albert Einstein, Walther Nernst, Heike 
Kamerlingh Onnes, Wilhelm Wien, Ernest Rutherford, Max Planck, Marie Curie en Jean 
Perrin. Het congres van 1911 was het eerste in een reeks die tot op heden voortduurt.  
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Er is ook nog een aardig verhaal over de foto. De man naast Lorentz is Ernest Solvay, en als u 
opvalt dat hij wel een erg groot hoofd heeft hebt u gelijk. Solvay was zelf niet aanwezig toen de 
foto werd gemaakt, maar om hem er toch op te krijgen werd zijn hoofd later in het negatief 
gemonteerd op het lichaam van een anonieme man die zijn plaats innam. Maar helaas heeft het 
ingeplakte hoofd niet helemaal de juiste grootte. Toch waren de organisatoren zeer tevreden 
met het resultaat, zo blijkt uit correspondentie van Lorentz die ik recent heb gevonden.   
 
Nu ter zake. Vele jaren geleden, in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw, hield ik een 
voordracht op het Instituut voor Theoretische Fysica van deze universiteit, het instituut dat van 
1969 tot nu mijn officiële thuisbasis is geweest: als student, promovendus, postdoc NWO 
stipendiaat, en uiteindelijk als hoogleraar. Ik had het over de ontstaansgeschiedenis van 
Einsteins Algemene Relativiteitstheorie, een onderwerp waarin ik me recent had verdiept voor 
mijn werk aan de delen drie en vier van Einsteins Collected Papers. Omdat het gehoor uit 
natuurkundigen bestond, kon ik ingaan op allerlei technische details. Bij de bespreking van een 
van die details uitte een van mijn toehoorders zijn verbazing over een bepaalde keus die 
Einstein had gemaakt in de uitwerking van zijn theorie: “Maar dat is volkomen fout. Dat hij dat 
niet zag!” Einstein viel voor hem van zijn voetstuk — een domoor. Ik probeerde uit te leggen 
dat je niet met de kennis van nu, zoals dat tegenwoordig heet, moet kijken naar de vroegere 
natuurkunde, maar juist moet proberen te achterhalen wat de gedachten en methoden waren die 
in het verleden werden gehanteerd. Kennis daarvan leidt dan vaak tot dieper inzicht in moderne 
natuurkundige theorieën. Als voorbeeld noemde ik dat ik de Algemene Relativiteitstheorie 
beter was gaan begrijpen nadat ik de ontstaansgeschiedenis ervan zorgvuldig had bestudeerd. 
De commentator was niet overtuigd. Hoofdschuddend bleef hij zich verbazen over zoveel 
domheid. Ik liet het verder lopen en ging door met mijn betoog.  
 
Toen ik later nadacht over dit incident, verweet ik mijzelf dat ik niet helder genoeg was 
geweest in mijn uitleg over het belang en de waarde van de geschiedenis van de natuurkunde, 
dat ik er niet ook op had gewezen dat die geschiedenis ons leert hoe theorieën, ideeën en 
begrippen die nu in de natuurkunde als vanzelfsprekend worden aanvaard ooit moeizaam en in 
veel discussie en controverse zijn ontstaan en geaccepteerd. Vooral vond ik dat ik niet 
voldoende had benadrukt hoe historische kennis over de prestaties van eerdere generaties 
eerder leidt tot bewondering dan, zoals bij mijn commentator, tot minachting over wat ze niet 
wisten of mis hadden. Ze waren in het verleden helemaal niet dom: ze waren juist heel knap! 
Maar dat zie je pas als je je verdiept in de toenmalige stand van zaken en begrijpt wat de 
context was waarin nieuwe denkbeelden werden ontwikkeld. 
 
Bovendien ben ik ervan overtuigd — ik zei het net al — dat kennis van de 
ontstaansgeschiedenis van belangrijke theorieën, kennis over de intellectuele strijd die is 
gevoerd bij hun ontstaan, als een soort bonus het inzicht in de inhoud en de betekenis van de 
hedendaagse natuurkunde verder kan verdiepen.   
 
In latere jaren, in gesprekken met collega's en studenten, en ook in mijn onderwijs heb ik vaak 
op een dergelijke manier gesproken over het belang van de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen in het algemeen, en de geschiedenis van de natuurkunde in het bijzonder. 
Maar in het openbaar heb ik dat nooit gedaan. Daarom gebruik ik deze gelegenheid, mijn 
laatste officiële daad als hoogleraar aan deze universiteit, om dit thema te bespreken. Ik hoop 
van harte dat u na het aanhoren van mijn betoog de door mij gekozen titel van dit 
afscheidscollege zult begrijpen en waarderen. Bovendien wil ik proberen u te laten delen in 
mijn passie voor mijn vak en u te laten begrijpen waarom ik het al die jaren met zoveel 
enthousiasme heb beoefend. 
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Laat ik eerst nog even samenvatten wat de belangrijkste punten zijn die ik in mijn betoog wil 
illustreren: 
 
In de eerste plaats moeten we het verleden beoordelen vanuit het verleden en niet vanuit het 
heden en we moeten voortdurend voor ogen houden dat wat nu vanzelfsprekend is dat ooit niet 
was. Als we zo naar de geschiedenis kijken, krijgen we bijna vanzelf grote bewondering voor 
de prestaties die in het verleden werden geleverd. 
Bovendien ontdekken we op deze manier dat in leerboeken en populaire beschouwingen de 
geschiedenis vaak wordt versimpeld tot een ‘gestroomlijnd’ verhaal, een overzichtelijke 
opeenvolging van logische stappen die probleemloos tot een resultaat leiden. En dat terwijl wat 
er werkelijk gebeurde misschien wel gecompliceerder is maar ook vele malen opwindender en 
bewonderenswaardiger. Een bonus is dat we ook nog meer inzicht krijgen in de hedendaagse 
wetenschap. 
Tenslotte wil ik in mijn betoog laten zien hoe gecompliceerd het proces is waarmee nieuwe 
theorieën, nieuwe ideeën worden geaccepteerd 
 
Ik wil mijn thema illustreren aan de hand van drie ‘case histories’, drie episodes uit de 
geschiedenis van de moderne natuurkunde, ontleend aan het werk van drie natuurkundigen die 
de ontwikkeling van hun vak in de twintigste eeuw ingrijpend hebben beïnvloed. Het zal de 
meesten onder u niet verbazen dat het hier onder andere gaat om het werk van Albert Einstein 
en Hendrik Lorentz, de natuurkundigen met wiens werk en leven ik me de laatste dertig jaar 
intensief heb beziggehouden. Maar voordat ik aan hen toekom wil ik het hebben over het werk 
van een wat minder bekende maar ook zeer belangrijke natuurkundige. Het gaat over de Deen 
Niels Bohr en over zijn atoommodel. Het is geen toeval dat ik voor dit onderwerp kies: het is 
dit jaar honderd jaar geleden dat Bohr zijn atoommodel publiceerde en dat is — en wordt nog 
— op allerlei manieren gevierd. 
 
Ik weet niet hoe het nu is, maar ik leerde op de middelbare school dat Bohr de bedenker is van 
het moderne atoommodel, het model waarin elektronen, kleine, negatief geladen deeltjes, 
ronddraaien om een zware, positief geladen atoomkern. Zoals het in mijn natuurkundeboek 
werd gepresenteerd, was dat een eenvoudige situatie, waar met wat simpele wiskunde van alles 
aan kon worden berekend. Wat er niet bij werd verteld was dat dit model volledig inging tegen 
de heersende en keer op keer bevestigde opvattingen over bewegende geladen deeltjes. Wat 
was namelijk het geval? Volgens de standaardtheorie zou een geladen deeltje dat op die manier 
ronddraait zijn energie en dus zijn snelheid razend snel verliezen door het uitzenden van 
straling en zou het vervolgens landen in de kern waar het eerst omheen draaide.  
 
Bohr wist dat natuurlijk heel goed toen hij zijn model naar buiten bracht. Hoe loste hij dit 
probleem dan op? Heel eenvoudig en buitengewoon onorthodox: in de publicatie waarin hij het 
model openbaar maakte stelde hij glashard dat zijn model stabiel was, ook al was dat flagrant in 
strijd met de geaccepteerde theorie. Als ze in hun baan bewegen zenden elektronen geen 
straling uit; ze alleen als ze van de ene baan naar de andere ‘springen’ zenden ze straling uit (of 
absorberen ze straling). De lezer moest het maar geloven. In de leerboeken die onze studenten 
onder ogen krijgen wordt dit punt natuurlijk wel genoemd, maar altijd in de context van de 
huidige natuurkunde, en dan speciaal in de context van de quantumtheorie. De wetten van deze 
theorie zijn fundamenteel anders dan die van de oude, ‘klassieke’ natuurkunde, die de 
instabiliteit van het model impliceerde. Als ik in mijn college over de geschiedenis van de 
moderne natuurkunde met mijn studenten het artikel van Bohr las en besprak, probeerde ik 
altijd om ze het stuk te laten lezen vanuit de natuurkunde van 1913, het jaar waarin het stuk 
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verscheen. Je kunt natuurlijk niet zomaar alles vergeten wat je hebt geleerd over de latere 
ontwikkelingen, maar je kunt wel proberen zo’n tekst te lezen met een onbevangen blik, en dat 
probeerde ik de studenten dan te laten doen. Je rolt dan van de ene verbazing in de andere: 
Bohr komt, zoals ik al zei, glashard met zijn totaal onaannemelijke aannamen en gaat 
vervolgens proberen om de consequenties van zijn model te onderzoeken. Ook daarbij komt hij 
met beweringen of aannamen die nauwelijks worden gemotiveerd omdat ze nauwelijks te 
motiveren zijn. Maar die leiden wel tot een wonderbaarlijk resultaat, een resultaat dat Bohr, om 
maar te laten zien dat het echt inherent is aan zijn model, op vier volstrekt verschillende 
manieren afleidt (waarbij in elk van die afleidingen stappen zitten die verwondering wekken). 
Het resultaat is, en ik ga nu niet in op de meer technische details, dat Bohr de waarde weet te 
berekenen van een belangrijke constante die experimenteel tevoorschijn was gekomen bij de 
studie van spectraallijnen, de door atomen uitgezonden straling. Het was dit resultaat dat, zo te 
zeggen, de tamelijk wrakke middelen heiligde 
 
Als we zo dit artikel lezen en analyseren, komt na de verwondering de bewondering over de 
wonderbaarlijke intuïtie van Bohr, de vasthoudendheid waarmee hij de implicaties van een een 
op het eerste gezicht absurd idee onderzocht en de moed waarmee hij zijn resultaten vervolgens 
presenteerde. Kortom, we zien een heel andere Bohr dan in de boekjes, een Bohr die zich niets 
aantrekt van gevestigde ideeën maar zich door zijn intuïtie laat leiden. En we zien nu pas goed 
hoe  nieuw en revolutionair Bohrs ideeën werkelijk waren, hoezeer ze een breuk waren met het 
verleden.  
 
Vooral door het experimentele succes werd Bohrs theorie serieus genomen en al snel 
geaccepteerd. In mijn volgende voorbeeld van een bijna absurd te noemen idee is dat totaal 
anders. 
 
Ik wil het hebben over Albert Einstein. Zijn naam is al gevallen. Ik neem u mee naar 1905, het 
jaar dat ook wel bekend staat als het Annus Mirabilis, het Wonderjaar van Einstein, het jaar 
waarin hij in een paar maanden tijd drie artikelen publiceerde die hem elk afzonderlijk de 
Nobelprijs hadden kunnen opleveren. Het stuk waar ik het over wil hebben werd door Einstein 
zelf als “revolutionair” betiteld — en dat terwijl in een van de andere artikelen uit 1905 de 
relativiteitstheorie werd gepresenteerd, de theorie waarmee Einstein meestal wordt 
geassocieerd en die zonder overdrijving ook revolutionair genoemd zou kunnen worden. Over 
de relativiteitstheorie zo dadelijk; nu het andere artikel, het stuk over het zogenaamde 
lichtquantum. 
 
Vijf jaar eerder, in 1900, had de Duitse natuurkundige Max Planck een gewaagde hypothese 
geformuleerd, die erop neerkwam dat in de wisselwerking tussen straling en materie de energie 
op een of andere manier in discrete hoeveelheden werd uitgewisseld. Ik formuleer het met 
opzet een beetje vaag, want hoewel deze zogenaamde quantumhypothese in een wiskundig 
heldere vorm in de theorie voorkomt, was de fysische betekenis ervan allesbehalve duidelijk. 
Achtergrond van het werk van Planck was de formulering van een zogenaamde stralingswet, 
een wet die het verband aangeeft tussen golflengte en intensiteit van warmtestraling. Op grond 
van zijn hypothese kon Planck een wet afleiden die prima overeenkwam met zeer nauwkeurige 
experimentele resultaten.  
 
Nu Einstein. In de inleiding van zijn artikel komt Einstein (zoals vaak in de inleidingen van zijn 
artikelen) met een fundamentele beschouwing, die het uitgangspunt gaat vormen voor de rest 
van het stuk. Hij filosofeert over het merkwaardige verschijnsel dat er in de natuurkunde zo’n 
verschil wordt gemaakt tussen enerzijds atomen en andere deeltjes, die discreet zijn (je kunt ze 



 5 

aanwijzen en tellen), en anderzijds elektromagnetische grootheden, zoals velden en golven, die 
een continu karakter hebben en die je niet met een eindig aantal variabelen kunt beschrijven. Is 
dat een fundamenteel verschil of alleen maar schijn? Is er wellicht een dieper verband tussen 
golven en deeltjes? Om dat te onderzoeken gaat hij uit van de zojuist genoemde stralingswet 
die Planck met zijn quantumhypothese had afgeleid en brengt hij een paar simpele 
thermodynamische beschouwingen in stelling. Ik zal u niet met de details vervelen, maar het 
eindresultaat is dat hij tot de conclusie komt dat een hoeveelheid straling (denk aan licht) zich 
soms kan gedragen alsof die bestaat uit discrete eenheden, een soort van stralingsdeeltjes, die 
hij lichtquanta noemt. Inderdaad revolutionair, een indicatie dat Plancks quantumhypothese 
verder strekkende consequenties heeft dan alleen als hulpmiddel bij de afleiding van een 
stralingswet en de eerste stap op weg naar de golf-deeltje dualiteit die een hoeksteen is van de 
moderne natuurkunde.  
 
Om zijn resultaat wat meer grond onder de voeten te geven bespreekt Einstein vervolgens een 
paar experimenten die met deze lichtquantumhypothese goed verklaard zouden kunnen worden. 
Een daarvan is het zogenaamde fotoelektrisch effect — ook hier ga ik u niet met details 
lastigvallen. Ik noem het alleen omdat Einsteins stuk nog steeds door natuurkundigen het stuk 
over het fotoelektrisch effect wordt genoemd, terwijl het over veel fundamentelere zaken gaat. 
(Nog recent las ik in de biografie van een bekende natuurkundige de bewering dat Einstein zijn 
artikel schreef in een poging het fotoelektrisch effect te verklaren. Dat bij de toekenning van de 
Nobelprijs aan Einstein in 1923 dit effect met name wordt genoemd zal zeker tot deze 
verwarring hebben bijgedragen.) 
 
Met Einsteins revolutionaire idee ging het anders dan met het atoommodel van Bohr. Einstein 
werd simpelweg niet geloofd. Alles goed en wel, zei men, maar deeltjes en golven combineren, 
dat kan niet, dat is in strijd met de diepste grondslagen van de natuurkunde. Zelfs toen Einstein 
in 1913 werd voorgedragen voor de meest prestigieuze positie in de natuurwetenschap van zijn 
tijd, namelijk het bezoldigd lidmaatschap van de Berlijnse Akademie van Wetenschappen, 
probeerden de voordragers, onder wie Planck, excuses te vinden voor de misstap die Einstein 
met zijn hypothese had begaan. Einstein zelf liet zich overigens niet van zijn stuk brengen. 
Sterker nog, in een baanbrekend artikel uit 1917 breidde hij zijn hypothese uit en liet hij zien 
dat zijn lichtquanta behalve energie ook impuls hebben. In dat stuk publiceerde hij ook de 
ideeën die de grondslag zijn van de theorie van lasers. Pas rond 1920 kwamen er sterke 
experimentele steun voor de hypothese en begon men hem te accepteren.   
 
Wat leren we uit dit artikel? Alweer het belang van het zorgvuldig lezen van oorspronkelijke 
bronnen en de kracht van een ogenschijnlijk absurde hypothese. Net als bij Bohr leiden 
eenvoudige argumenten tot verbazingwekkende conclusies. Maar waar Bohr de steun had van 
gevestigde experimentele resultaten, had Einstein dat niet. De skepsis die men had over Bohrs 
ideeën werd daardoor snel overwonnen, terwijl dat bij Einstein geruime tijd duurde. We leren 
dus ook iets over het acceptatieproces van nieuwe theorieën en over het geloof van een 
individuele wetenschapper in zijn idee, dwars tegen de skepsis van zijn omgeving in.  
 
Nu loop ik het risico bij mijn collega’s het odium op me te laden dat ik een hopeloos 
ouderwetse wetenschapshistoricus ben die alleen kijkt naar de helden der wetenschap en naar 
hun successen en die geen oog heeft voor wat Thomas Kuhn ‘normal science’ noemde, het 
dagelijkse handwerk, en voor wat er daarbij allemaal mis kan gaan. Daarom nu een derde en 
laatste episode uit de geschiedenis van de moderne natuurkunde met een wat ander karakter dan 
de eerste twee. Ging het daar om wonderbaarlijke ontdekkingen en gedachtensprongen, nu gaan 
we kijken naar een geval waarbij we, althans aanvankelijk, meer in verwondering dan in 
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bewondering omzien. De hoofdpersoon is alweer iemand met wie ik mij al lang bezig houd: 
Hendrik Antoon Lorentz, de grote Leidse natuurkundige, een van de eerste Nobelprijswinnaars 
en lange tijd de meest vooraanstaande theoretisch natuurkundige in de wereld. Ik wil het 
hebben over de relatie die zijn werk heeft met de speciale relativiteitstheorie van Albert 
Einstein.  
 
Eerst even terug naar de negentiende eeuw. In de theorie van de elektrische en magnetische 
verschijnselen, de theorie van het elektromagnetisme, speelde een wonderlijke stof een centrale 
rol. Die stof heette de ether, en was in niets met gewone stof, gewone materie te vergelijken. 
De ether vulde de gehele ruimte, drong zelfs door in het inwendige van atomen en moleculen, 
maar had geen mechanische eigenschappen zoals massa of bewegingsenergie, behalve één: de 
ether werd geacht in totale rust te zijn. Waarom had men die ether nodig? In eerste instantie 
omdat men anders niet kon begrijpen hoe licht zich voortplant. Licht, zo was in de loop van de 
negentiende eeuw duidelijk geworden, was een golfverschijnsel. Maar golven moeten zich 
ergens in voortplanten (denk aan watergolven, die zonder water niet kunnen bestaan) en voor 
dat doel hadden natuurkundigen de ether ingevoerd: als drager van de lichtgolven. Toen later in 
de negentiende eeuw bleek dat licht een speciaal geval was van algemene elektromagnetische 
golven, zodat de optica onderdeel werd van de leer van het elektromagnetisme, werd de ether 
een basisbegrip in die theorie.  
 
Maar die ether leverde ook problemen op. Als het licht zich met een vaste snelheid door de 
ether voortbeweegt, en als ook de aarde door de ether beweegt, zou de lichtsnelheid niet op 
aarde in alle richtingen dezelfde waarde hebben. Immers, als we een lichtstraal bekijken die 
loopt in de richting waarin de aarde beweegt haalt de aarde die lichtstraal een beetje in, 
waardoor de lichtsnelheid kleiner lijkt, en als we een lichtstraal bekijken die juist tegen de 
beweging van de aarde ingaat, lijkt die sneller te lopen. Het is alsof je met de wind meeloopt of 
er tegenin: als je meeloopt lijkt de wind minder hard dan wanneer je er tegenin gaat. Vanwege 
die analogie had men het ook over de ‘etherwind’ die je zou moeten kunnen detecteren. Alleen: 
dat lukte niet. Alle experimenten die dit tot doel hadden liepen op niets uit. Het was alsof de 
aarde stilstond in de ether, wat natuurlijk voor dat kleine onaanzienlijke planeetje van ons in het 
immense heelal niet erg waarschijnlijk was. Ik zei al, licht is een elektromagnetisch 
verschijnsel, dus het ligt voor de hand dat ook andere elektromagnetische verschijnselen hinder 
zouden moeten hebben van de etherwind. Die verschijnselen waren er, maar ook in die gevallen 
lieten experimenten geen spoor van een etherwind zien. 
 
Nu Lorentz. Al vroeg in zijn rijke loopbaan, waarin hij op allerlei gebieden van de theoretische 
natuurkunde belangrijk werk leverde, had hij één onderwerp waarop hij steeds weer 
terugkwam: een theorie ontwerpen voor elektromagnetische verschijnselen in bewegende 
systemen. Met bewegend bedoel ik hier: bewegend ten opzichte van de ether. Die theorie zou 
rekenschap moeten kunnen geven van alle op aarde plaatsvindende elektromagnetische (dus 
ook optische) verschijnselen.  
 
Nadat Lorentz rond 1880 aan deze taak was begonnen, kon hij in 1904 in een baanbrekend 
artikel een definitieve theorie presenteren waarin alle experimenten werden verklaard. Hij had 
daarvoor wel een belangrijke kunstgreep nodig, namelijk de hypothese dat lichamen die door 
de ether bewegen een stukje korter worden. Die hypothese is later vaak bekritiseerd en als ad 
hoc hypothese veroordeeld. Ten onrechte, maar dit is niet de juiste gelegenheid daar nader op 
in te gaan.  
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Dat alles lijkt onproblematisch. Maar een jaar later, in 1905, kwam er concurrentie. U herinnert 
zich 1905 nog als het wonderjaar van Einstein. Behalve zijn werk aan de 
lichtquantumhypothese zag dat jaar ook de komst van de relativiteitstheorie. Die theorie hield 
zich ook bezig met elektromagnetische verschijnselen in bewegende systemen. Maar Einsteins 
aanpak was heel anders. Om dat uit te leggen moet ik u iets vertellen over het zogenaamde 
relativiteitsprincipe. Dat is een principe dat in eerste aanleg teruggaat tot Galilei en dat een van 
de fundamenten was geworden van de klassieke natuurkunde, met name van de mechanica. Het 
relativiteitsprincipe zegt dat in bewegende systemen dezelfde natuurkundige wetten gelden als 
in rustende systemen. Meer concreet: stel ik zit in een trein, een mooie luxe trein, waar voor het 
plezier van de passagiers een biljarttafel is opgesteld. Verder zijn alle ramen van de trein 
geblindeerd, zodat ik niet naar buiten kan kijken en kan zien of de trein stilstaat of rijdt. Nu 
zegt het relativiteitsprincipe van de mechanica dat ik ook niet aan de loop van de ballen op het 
biljart kan zien of de trein rijdt of niet. De reden daarvoor is dat de regels en wetten die 
beschrijven hoe de ballen lopen onafhankelijk zijn van het al of niet bewegen van de trein. Of 
meer algemeen: geen enkel experiment dat gebruik maakt van de mechanica kan uitmaken of 
de trein rijdt of niet. Een prachtig algemeen principe, en daar houden natuurkundigen van. 
 
Maar: we hebben zojuist gezien dat het bestaan van de ether zou impliceren dat we voor 
elektromagnetische verschijnselen wel kunnen uitmaken of de aarde door de ether beweegt of 
niet. Het relativiteitsprincipe zou dus wel gelden voor de mechanica maar niet voor het 
elektromagnetisme. (Je kunt dat ook al zien aan de wiskundige vorm van de fundamentele 
vergelijkingen van het elektromagnetisme.) Weliswaar had Lorentz laten zien dat alle 
mogelijke experimenten om de beweging van de aarde door de ether aan te tonen op niets 
zouden uitdraaien, maar dat betekende nog niet dat het relativiteitsprincipe ook voor 
elektromagnetische verschijnselen zou gelden. 
 
Met die situatie was Einstein niet tevreden. In zijn beroemde artikel geeft hij een paar heel 
algemene argumenten waarom hij van mening was dat het relativiteitsprincipe zou moeten 
gelden in de gehele natuurkunde. En vervolgens verheft hij het tot een van de twee postulaten 
voor een nieuwe theorie. Op grond van zijn postulaten, die een herziening vergen van onze 
ideeën over ruimte en tijd, komt Einstein tot een algemene theorie voor elektromagnetische 
verschijnselen in bewegende systemen: de relativiteitstheorie. In die theorie zijn de wetten van 
de natuurkunde dus onafhankelijk van de bewegingstoestand van de waarnemer, net als in de 
mechanica. Er is dus niet meer zoiets als absolute rust of absolute beweging: alleen bewegingen 
van waarnemers ten opzichte van elkaar zijn van belang. Dat betekent het einde van de ether als 
representant van absolute rust.  
 
Het aardige is nu dat Einsteins theorie in zijn formalisme en experimentele uitwerking identiek 
is aan de theorie van Lorentz van een jaar eerder. Alleen, en ik kan dat niet genoeg 
benadrukken: wat bij Lorentz uit de theorie volgde, namelijk dat geen enkel experiment 
beweging door de ether kan aantonen, was bij Einstein uitgangspunt. Mooier dan Lorentz het 
zelf heeft gezegd kan ik het niet zeggen: 
 
“Einstein postuleert eenvoudigweg wat ik, niet altijd zonder moeite, heb afgeleid.” 
 
We hebben hier dus te maken met twee theorieën die dezelfde voorspellingen doen maar op 
totaal verschillende grondslagen berusten. Hoe keken de andere natuurkundigen tegen deze 
situatie aan? In eerste instantie waren er maar weinigen die het fundamentele verschil werkelijk 
doorgrondden — sommigen hadden het zelfs over de Lorentz-Einstein theorie. Maar langzaam 
kreeg men meer inzicht in de verschillen en toen kreeg de relativiteitstheorie langzaam maar 
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zeker de overhand. Toch waren er ook natuurkundigen die aan de oude opvattingen bleven 
vasthouden. De belangrijkste daarvan was Lorentz zelf. Hij kon geen afstand doen van zijn 
geliefde ether en bleef tot zijn dood in 1928 vasthouden aan zijn ethertheorie — hoewel hij veel 
respect had voor Einsteins werk en zelfs college gaf over relativiteitstheorie.  
 
In de jaren twintig van de vorige eeuw was de relativiteitstheorie inmiddels vrijwel algemeen 
aanvaard en stond Lorentz praktisch alleen in zijn opvattingen en het lijkt er dus op dat hij het 
contact met de natuurkundige ontwikkelingen had verloren. Was hij een oude dibbes die niet 
meer erg serieus kon worden genomen? Was hij een treffende illustratie van het adagium van 
Max Planck dat het overlijden van oude natuurkundigen met oude ideeën een belangrijke factor 
is in het acceptatieproces van nieuwe theorieën? 
 
Als we gaan kijken naar wat Lorentz te zeggen had, moeten we dat beeld nuanceren. Hij had 
redelijke argumenten, die hij ook keer op keer verdedigde. Bijvoorbeeld: als er geen ether is, 
hoe moet ik me dan de elektromagnetische golven voorstellen? Planten die zich voort in de lege 
ruimte? Maar wat trilt er dan? Wat voor beeld moet ik me daarvan vormen? En hoe zit het met 
de energie die samenhangt met elektromagnetische velden? Waar zit die? Zoals Lorentz het 
uitdrukte: de ether fungeert als een soort kapstok om dit alles aan op te hangen.  
 
Net als in de twee vorige episodes kunnen we ook hier kijken naar het acceptatieproces, in dit 
geval van de relativiteitstheorie. Het ligt hier weer anders dan bij Bohrs atoommodel of 
Einsteins lichtquantum. Bij de relativiteitstheorie speelden overwegingen van eenvoud, 
elegantie en het elimineren van overbodige begrippen een rol. De zojuist genoemde vragen die 
Lorentz stelde, werden meer en meer als irrelevant beschouwd. Wen er maar aan dat die golven 
zich in de leegte voortplanten. Er is geen behoefte aan een ether; een etherloze theorie is 
eenvoudiger en mooier (het scheermes van Occam). Bovendien berust de relativiteitstheorie op 
een paar zeer fundamentele en algemene aannamen, terwijl die van Lorentz moeizamer en 
gecompliceerder is. Dat was voor velen een belangrijk argument ten gunste van de 
relativiteitstheorie. 
 
Ik heb het eerder gehad over ‘gestroomlijnde’ versies van de geschiedenis. Ook in het geval 
van de relativiteitstheorie bestaat een hardnekkig overgesimplificeerd verhaal dat telkens weer 
opduikt. In veel leerboeken wordt namelijk gesuggereerd dat het werk van Einstein een diepe 
crisis in de natuurkunde oploste, de crisis namelijk die voortkwam uit het onvermogen om 
experimenteel de beweging van de aarde door de ether aan te tonen. Maar we hebben zojuist 
gezien dat van een crisis geen sprake was, want de theorie van Lorentz werkte prima. Net zo 
min als Einsteins artikel over het lichtquantum was ingegeven door zijn wens om het 
fotoelektrisch effect te verklaren, was zijn relativiteitsartikel bedoeld om een al dan niet 
gevoelde crisis op te lossen. Een nadere beschouwing van Einsteins originele artikel en de 
daarin naar voren gebrachte argumenten leert ons dat Einstein in plaats van een crisis op te 
lossen een door hem gesignaleerde fundamentele tekortkoming in de natuurkunde elimineerde. 
Dat inzicht werpt een heel ander licht op Einsteins werk, en doet de bewondering voor zijn 
werk alleen maar toenemen.  
 
Zo kom ik aan het eind van mijn betoog. Ik hoop dat u iets hebt opgestoken van wat ik heb 
verteld. Vooral hoop ik dat ik u een beetje duidelijk heb kunnen maken hoe fascinerend, 
leerzaam en relevant de studie van het verleden van de wetenschap kan zijn. Ik hoop ook dat ik 
u heb laten zien dat in mijn benadering van de wetenschapsgeschiedenis de nadruk ligt op de 
wetenschappers, op hun ideeën en theorieën, en op een grondige kennis van de 
wetenschappelijke context waarin dat gebeurde. Zonder mijn gedegen opleiding als theoretisch 
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fysicus zou ik deze aanpak niet kunnen hanteren. Het is in dat verband jammer en een 
verarming van het vak, dat er minder en minder wetenschapshistorici zijn die ook een exacte 
opleiding hebben gehad. Mijn grote voorbeeld in mijn werk als wetenschapshistoricus van wie 
ik deze aanpak heb geleerd en die ik als mijn leermeester beschouw was de Amerikaanse 
wetenschapshistoricus Martin J. Klein, die ook nog eens een voortreffelijke natuurkundige was. 
Vijftien jaar geleden was hij hier bij mijn oratie; deze plechtigheid heeft hij helaas niet meer 
kunnen meemaken. Dat spijt mij meer dan ik kan zeggen. 
 
 
Aan het eind gekomen van dit afscheidscollege, van mijn hoogleraarschap en van mijn 
Amsterdamse universitaire loopbaan, is het passend een aantal mensen te bedanken met wie ik 
de afgelopen jaren te maken heb gehad en aan wie ik veel heb te danken. Ik noem ze, niet 
noodzakelijk in volgorde van belangrijkheid: 
 
Mijn collega’s bij theoretische natuurkunde, die mij als een enigszins vreemde eend in de bijt 
toch als collega zijn blijven zien en mijn werk als een waardevolle aanvulling zagen op de 
harde theoretische natuurkunde; ik noem hier vooral Leendert Suttorp, Leo van den Horn, 
Kareljan Schoutens en Sander Bais; ook dank aan Yocklang Chong, Joost van Mameren en 
Anne-Marieke Crommentuijn van het Institute of Physics voor de onmisbare hulp bij de 
voorbereidingen voor deze middag; 
 
Mijn collega’s bij de Afdeling Geschiedenis, met wie ik de afgelopen vijftien jaar zo prettig 
heb samengewerkt, met name Henk van Nierop, Niek van Sas en Hans Blom; 
 
Het bestuur van de Stichting Pieter Zeeman-Fonds, dat mijn leerstoel mogelijk heeft gemaakt 
en me vijftien jaar lang op alle mogelijke manieren heeft gesteund: Hans Croes, Jaap Penders, 
Harrie-Jan Metselaars en Ben van Linden van den Heuvell: veel dank; en een speciaal woord 
van dank aan voormalig bestuurslid Norbert van den Berg, die een cruciale rol heeft gespeeld 
bij de instelling van de leerstoel en mijn benoeming vijftien jaar geleden;  
 
I am also grateful to my current and former colleagues at the Einstein Papers Project for 
providing the stimulating and congenial surroundings in which I have worked, and from whom 
I have learned so much, first in Boston and now in Pasadena. Since 1985 I have spent a total of 
some ten years of my life with the Project, and it has been (and still is) a wonderful experience. 
I am honored and pleased that the current Director and General Editor of the Project, Professor 
Diana Buchwald, is here today, not only as a representative of the Project, but also, and more 
importantly, as a friend. 
 
Tenslotte zie ik in bewondering, niet om, maar vooruit, naar de eerste rij stoelen voor mij: naar 
de twee personen die mij het meest na staan: mijn echtgenote Henriette en onze dochter Laura. 
Zonder hun liefdevolle maar ook kritische steun (ik noem ze wel eens mijn trouwste fans en 
mijn scherpste critici) had ik de afgelopen jaren niet kunnen doen wat ik heb gedaan.  
 
Dank u voor uw aandacht.  
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Punten: 
•  Beoordeel de geschiedenis niet vanuit het 

heden maar vanuit de historische context: wat 
nu vanzelfsprekend is was dat ooit niet. Kennis 
van het ontstaan van theorieën stelt ons voor 
verrassingen, leidt tot bewondering en verdiept 
het inzicht in de hedendaagse wetenschap 

•  Wantrouw ‘gestroomlijnde’ versies van de 
ontwikkelingen maar lees en analyseer de 
bronnen 

•  Acceptatie van nieuwe ideeën en theorieën is 
een ingewikkeld proces 
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Niels Bohr (1885-1962) 
Nobelprijs 1922 
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Bohr: elektronen bewegen in vaste banen 
om de atoomkern en zenden alleen straling 
uit als ze naar een andere baan ‘springen’ 

6 

Empirische formule voor het waterstofspectrum: 

λ golflengte (kleur), m, n gehele getallen, R constante 
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Albert Einstein (1879-1955) 
Nobelprijs 1922 Einstein in 1905: 

Tweedeling in de natuur:  
Materie bestaat uit eindig aantal atomen 
en andere deeltjes: materie is ‘discreet’ 
Elektromagnetische verschijnselen 
(golven, velden) hebben een ‘continu’ 
karakter: je kunt ze niet beschrijven met 
een eindig aantal variabelen 
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Einstein’s Lichtquantumhypothese: 
 
“Soms gedraagt licht zich alsof het 
bestaat uit in de ruimte gelocaliseerde 
eenheden: lichtdeeltjes of lichtquanta” 
 
Het begin van de ‘golf-deeltje dualiteit’ 
van de moderne quantumnatuurkunde 
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Niemand geloofde Einstein: 
 
“Dat hij in zijn speculaties soms de plank 
heeft misgeslagen, zoals bijvoorbeeld in 
zijn lichtquantumhypothese, mag hem niet 
al te zwaar worden aangerekend.” 
(Max Planck et al., juni 1913) 
 

Acceptatie pas rond 1920 
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Hendrik Antoon Lorentz 
(1853-1928) 
Nobelprijs 1902 
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Elektromagnetische verschijnselen spelen 
zich af in de ‘ether’ (bijv. lichtgolven) 
De aarde beweegt door de ether: die 
beweging moet met behulp van 
elektromagnetische experimenten kunnen 
worden vastgesteld. (Het waarnemen van 
de ‘etherwind’.) 
Maar: van alle experimenten was de 
uitkomst negatief  
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Lorentz:  
Elektronentheorie (1904) 
Uit de elektronentheorie volgt dat het 
onmogelijk is de beweging van de aarde 
door de ether experimenteel aan te 
tonen. Daarmee zijn de negatieve 
experimenten verklaard 
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1905:  
Concurrerende theorie van Einstein: 
Relativiteitstheorie 
Gebaseerd op het relativiteitsprincipe 

17 

Het relativiteitspincipe: “De wetten van de 
mechanica zijn in een rijdende trein dezelfde 
als in een stilstaande trein.” Je kunt dus niet 
met mechanische experimenten bepalen of 
de trein rijdt of niet 
Maar: het relativiteitsprincipe geldt niet voor 
elektromagnetische verschijnselen. Je zou 
dus met elektromagnetische experimenten 
moeten kunnen bepalen of de trein beweegt 
of niet 
 

18 

Vervang ‘trein’ door ‘aarde’: 
 
Het relativiteitsprincipe geldt niet voor 
elektromagnetische verschijnselen. Je zou 
dus met elektromagnetische experimenten 
moeten kunnen bepalen of de aarde door de 
ether beweegt of niet 
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Dus: 
‘Paradox’ in de elektronentheorie van 
Lorentz:  
•  Beweging van de aarde door de ether 

niet experimenteel vast te stellen 
•  Relativiteitsprincipe geldt niet voor 

elektromagnetische verschijnselen 

19 

Einstein (1905), op grond van enkele zeer 
fundamentele beschouwingen:  
•  Postuleer het relativiteitsprincipe voor het 

elektromagnetisme. Dan zijn onder andere 
de experimenten meteen verklaard 

•  Samen met een tweede postulaat en een 
herziening van de ideeën over ruimte en 
tijd leidt dat tot de Relativiteitstheorie 
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Commentaar Lorentz: 
“Einstein postuleert eenvoudigweg wat ik, 
niet altijd zonder moeite, heb afgeleid” 
 
Uitleg:  
Bij Lorentz is de onmogelijkheid om de 
beweging van de aarde vast te stellen 
resultaat van de theorie; bij Einstein is het 
uitgangspunt 
 

21 

Belangrijk:  
•  De relativiteitstheorie en de 

elektronentheorie doen dezelfde 
experimentele voorspellingen 

•  De relativiteitstheorie maakt de ether 
overbodig: je kunt immers de beweging 
door de ether niet aantonen 

Maar: Lorentz bleef geloven in het 
bestaan van de ether. Hij had daar goede 
redenen voor 

22 

Bekende misvatting (‘gestroomlijnd verhaal’): 
“Einstein wilde een ernstige crisis in de 
natuurkunde oplossen door met zijn theorie 
de negatieve experimenten te verklaren” 
Maar: 
•  Er was geen crisis: Lorentz’ theorie 

voldeed goed en werd geaccepteerd 
•  Einstein was gemotiveerd door een veel 

fundamenteler probleem met het 
elektromagnetisme 

23 

Lessen? 
•  Kennis van de context waarin een theorie 

ontstaat geeft inzicht in de inhoud en de 
grondslagen van de theorie en wekt 
verbazing en bewondering  

•  Wees beducht voor ‘gestroomlijnde’ 
historische verhalen 

•  Acceptatie van een nieuwe theorie is een 
ingewikkeld proces dat van geval tot geval 
weer anders is 
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