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Dames en Heeren!

Het nieuwe vak —» namelijk de wijsbegeerte der natuur»
wetenschappen — waarin spreker lessen zal geven aan
de R.K. Universiteit alhier, heeft zich pas in de laatste
jaren doen gelden en van zich doen spreken. Aan verschillende Universiteiten in Duitschland wordt de wijsbegeerte de? wis- en natuurkunde druk beoefend. De
philosophie staat er tegenwoordig in het brandpunt der
belangstelling; bekend Zijn de namen van Cassirer, Moritz
Schlick, Reichenbach en vele anderen, die het denken en
werken der wis- en natuurkunde in het licht der wijsbegeerte bestudeeren. In Frankrijk had reeds de beroemde Poincaré rr wijsgeer en wiskundige van den
^liereersten rang — naar den wijsgeerigen zin gezocht,
die in de begrippen, de postulaten, de theorieën der.
wis- en natuurkunde verborgen lag.
Zijn beroemde werken La science et l'hgpothese,
La valeur de la science, Science et méthodes, enz. enz.
•— waarin de meest interessante vraagstukken der exacte
wetenschappen scherp worden gesteld en boeiend behandeld — zijn ook in ons land geen onbekenden. De
groote geesten waren zich bewust, dat men geen aanspraak mocht maken op volmaakt inzicht in de wis- en
natuurkunde zonder denker en wijsgeer te zijn. Men
vraagt zich daarom af, waarom wordt het wijsgeerig
denken meestal geschuwd of den toegang geweigerd
onder het voorwendsel, dat de wijsbegeerte doodloopt
in onvruchtbare debatten ? Meestal stelt men zich tevreden
met het minst interessante, het vage, het dorre der
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abstracte wiskunde, terwijl het zoekende intellect speurt
naar den eigenlijken zin, de groote gedachte, voor velen
hopeloos zoek geraakt in een ongenaakbaar wiskundig
symbolenschrift. Neem b.v. de Relativiteitstheorie. Met
één sprong staan we direct midden in de wiskunde;
het wemelt om ons heen van formules, transformatievergelijkingen, vectoren. E n toch we vragen, waarom
niet meer tijd besteed aan de geschiedenis, de wording,
de opbouw der relativiteitstheorie, aan het onderzoek
der beginselen, der postulaten, axiomas, der grondslagen.
Want daar zit de kneep. W a t verder komt is wiskunde.
Is men eenmaal over de transformatie-formules van
Lorentz heen, dan is men ver genoeg. Dan neemt de
wiskunde de rol van het denken over, en voert de
consekwenties en resultaten aan, met de noodzaak der
onafwendbare logica. Ik wil weten, hoe kom ik aan die
transformatie-formules? Welke postulaten zijn er gebruikt,
welke beginselen zijn er noodig, hoe kom ik aan het
begrip de relatieve tijd, de pool, waarom de geheele
theorie draait? Dit noem ik het eigenlijke weten; de tijd
hieraan besteed is niet vergeefsch, en dan de bezwaren,
de moeilijkheden goed in de oogen zien, opdat de leerling — overwegend het voor en tegen — zich tot een
zelfstandig oordeel, dat nog geen definitief oordeel behoeft te zijn, kan opwerken. Ik zoek de Idee. Het wiskundige apparaat is middel en moet middel blijven tot
het doel, de groote werkelijkheid te grijpen.
Een nieuwe theorie wordt ingeleid door begrippen,
definities, postulaten, welke onderling niet strijdig mogen
zijn; de grondslag worde stevig gelegd van wege
het hooge belang, daar toch een solide grondslag de
soliditeit der theorie waarborgt. Een mooi voorbeeld
in dezen biedt de meetkunde. Eeuwen en eeuwen heeft
men gewerkt aan den bouw der meetkunde, opdat deze
zou kunnen breken alle geweld en aanval van kritiek»
De pogingen om het 5 postulaat van Euclides te
bewijzen hebben gefaald maar hebben ons ten slotte
het dieper inzicht in 't wezen der meetkunde gebracht,
waarom het toch te doen is.
Gelukkig is toch een keerpunt in 't zicht. Allerwege
d e
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breekt het besef door, dat wijsbegeerte en natuurwetenschap bij elkaar hooren. Hoe kan het ook anders, daar
op den bodem pan alle wetenschappen de wijsbegeerte
ligt. Tegenwoordig, — nu de wis- en natuurkunde zulke
vlucht hebben genomen en hare ideeën en theorieën
(denk aan de Relativiteitstheorie) alle gebied, ook het
niet zuiver natuurkundige of wiskundige betreden, —
heeft de behoefte aan de wijsbegeerte der natuurwetenschappen een dwingend karakter gekregen. De wijsbegeerte moet — na behoorlijke inzage en studie der
natuurkundige vraagstukken —• haar oordeel uitspreken.
Niet vijandig staat wijsbegeerte tegenover natuurwetenschap: Integendeel, zij behooren bij elkaar en de band
— die er eenmaal tusschen beiden was — dient hersteld.
De oude Grieken begrepen, dat ze op elkaar aangewezen waren, en ze decreteerden, dat niemand toegang
kreeg tot den tempel der wijsbegeerte zonder wiskundekennis. Aristoteles, Ptolemeus, Euclides e.a. waren in
meerdere of mindere mate wiskundige of natuurkundige
en wijsgeer.
Vereenigd zien we de twee wetenschappen optreden
in Leibnitz, Descartes, Pascal. Ook in onze dagen zien
we ze dikwijls in denzelfden persoon vereenigd. We
behoeven niet de grenzen van ons land te overschrijden:
we kunnen noemen professor Mannoury: verder hebben
we prof. Brouwer, wiskundige van naam en wijsgeer.
. De echte groote geest — die de wis- en natuurkunde
beoefent •— kan niet van de wijsbegeerte afblijven. Ook
dit is een bewijs voor onze stelling, dat de wijsbegeerte
en de exacte wetenschappen met elkaar verwant zijn
en dat men het eene niet kan kennen, zonder ooA: het
andere te weten. De wiskundige toch, voornamelijk
waar hij de wetenschap opbouwt, (de met-Euclidische
meetkunde, Puntverzamelingen enz) waar hij de grondslagen legt voor verderen uitbouw, moet philosopheeren,
dit is in laatste instantie moet zich in hem het werk
van het zuivere denken voltrekken. Hetzelfde geldt voor
de theoretische natuurkunde, die momenteel een heel
eind op weg is om in wiskunde op te gaan. De feiten
van het natuurgebeuren worden in gevolgen en oorzaken
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gelezen en gerangschikt. Men opereert met de begrippen
massa, kracht, energie, atomen, electronen, vectoren,
tensoren om de verschijnselen, in causale volgreeksen
gerangschikt, en qualitatief en quantitatief te omvatten. Prof. Fokker deed op het natuur- en geneeskundig Congres te Groningen verleden jaar verschillende
proeven, welke hij in de Einsteinsche mechanica interpreteerde. Hij zegt: N a Aristoteles, na Galilei, kunnen
we thans met Einstein zeggen: Een lichaam, waarop
geen krachten werken, voert een vrije valbeweging uit;
om het daarvan af te brengen, is een kracht noodig.
De reactie van het lichaam heet gewicht of middelpuntvliedende kracht of traagheidskracht al naargelang de
omstandigheden. Hieruit volgt dan, dat een lichaam —
dat valt — ophoudt gewicht te hebben. Men kan deze
opvatting o.a. door het volgende voorbeeld illustreeren.
Een gieter houdt op te sproeien, zoodra hij vrij valt; het
gewichtlooze water wordt niet meer door de openingen
geperst. Men ziet het: dezelfde verschijnselen worden
anders gezien en anders — hetgeen nog niet wil zeggen
minder — begrepen. De begrippen, beginselen, postulaten
zijn middel tot het doel, dat is verklaring der feiten en
dat is weer groepeering tot een groot geheel van feiten,
volgende het een na het andere met wiskundige dit is
met absolute noodzaak uit de hoofdbeginselen, welke in
een paar differentiaalvergelijkingen zijn geregistreerd.
E n wat is nu het zoeken dier beginselen, dier postulaten, waarin het geheele wereldgebeuren is samengeperst
— anders dan het werk van het zuivere denken, het
werk van den wijsgeer?
E n dit is heusch geen bijkomstig, geen secundair werk.
Integendeel, het is het eigenlijke groote werk, waartoe alleen de groote geest in staat is. Een voorbeeld
vinden we in de algemeen bekende Relativiteitstheorie.
De daad van Einstein bestond niet in het vinden der
transformatie-formules — want ze waren er en Lorentz
had ze opgesteld •— maar bestond in de groote nieuwe
gedachte, die Einstein in de vergelijkingen heeft ingestort, waardoor het nieuwe inzicht verkregen werd,
dat zich groepeert om het begrip „de relatieve tijd".
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Professor Born zegt:
Die Leistung der Einsteinsche theorie ist also die
Reïativierung und Objectivierung der Begriffe von Raum
und Zeit". )
... ,
Als dan Einstein feitelijk wijsgeer was, toen hij de
Relativiteitstheorie opstelde, mag en moet Einstein s
theorie ook van uit den gezichtshoek der wijsbegeerte
bekeken worden. De begrippen van ruimte en tijd uit
de relativiteitstheorie moet men toetsen aan de zeltde
begrippen tijd en ruimte in de wijsbegeerte; we komen
hier aanstonds op terug.
Interessant is het even met wijsgeerigen blik de geschiedenis en ontwikkelingsgang der natuurkunde te
volgen tot aan de relativiteitstheorie. In Newton s dagen
werd het licht gedacht als een stroom van kleine deeltjes,
die met enorme snelheid door de lichtbron de oneindige
ruimte werden ingespat.
Uit deze theorie, in verband met nieuwe hypothesen,
volgde, dat de lichtsnelheid in een optisch dichtere
middenstof (bijv. glas) grooter was dan in de optisch
minder dichte middenstof, welke uitkomst door de werkelijkheid werd tegengesproken.
Dan in *t licht dezer lichttheorie lagen de interferentieverschijnselen in donkere onbegrepenheid.
Na een verbitterden strijd van vele jaren
noodeloos
verlengd door het dwingend gezag van Newton j moest de emissietheorie — in ongelijken strijd met de
golftheorie van Huighens - bezwijken. De interferentieverschijnselen, die in de emissietheorie moeilijk en gewrongen zaten <$• werden nu licht en eenvoudig in het
natuurkundig weten ingevoegd. Tenslotte spraken de
polarisatieverschijnselen zich duidelijk uit voor transversale trillingen, en de ether m het noodzakelijk
substraat der lichtbeweging - kreeg de eigenschappen
van een veerkrachtig vast lichaam. Een voorbeeld van
transversale trilling vinden we in een snaar.
Maar in de dagen van Fresnel was er nog geen
mathematische theorie der elasticiteit. Wanneet we de
1

i) Einleitung blz. 5. Max Bom: „Die RelaUvitatstheorie Einsteins".
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verandering in een continu vervormbaar medium willen
beschrijven, staat ons ten dienste de methode der
differentiaalvergelijkingen, die het natuurgebeuren van
het elementaire feit registreeren, terwijl ten slotte dan
het waargenomen physische verschijnsel als superpositie
van enkelvoudige gedacht door integratie wordt gewonnen. Door dé differentiaalvergelijking wordt de
continuïteit van het physisch gebeuren tot uitdrukking
gebracht: dit is de aanwezigheid van het medium maakt
de geleidelijke overgang en dus de cüfferentiaalvergelijking mogelijk, hoe namelijk de toestand van een deeltje
a op een gegeven oogenblik wordt beheerscht en bepaald door de toestand van een aangrenzend deeltje b
op een onmiddellijk voorafgaand tijdstip.
Dat het elementaire feit ter analyse wordt opgeroepen, heeft bij scherper, ik zou haast zeggen bij
meer philosophisch toekijken, zijn goede reden. Niet
immers kan de weg van den natuurkundige loopen over
de onmogelijke studie van het complexe verschijnsel met
zijn gewirwar van duizenden oorzaken, aangrenzende
feiten en bijomstandigheden.
Het complexe verschijnsel is te lastig, te weerspannig
voor wiskundige behandeling, de omstandigheden zijn te
veel en te samengesteld, de splitsing in enkelvoudige
te moeielijk. De physicus gaat terug tot het elementaire
verschijnsel, het naakte feit, en hij gaat het betrekkelijk
kleine aantal omstandigheden en invloeden bespieden,
die dit initiaal feit begeleiden.
Z o o werd de elastische lichttheorie geboren met als
middenstof de ether; deze was een groot geheel van
veerkrachtige fijne massa, waarin de transversale trillingen plaats hadden. Maxwell bouwde de golftheorie
uit tot een electro-magnetische, zoodat de optische en
electrische verschijnselen beiden vanuit eenzelfde gezichtshoek konden overzien worden. Uit deze Maxwellsche
idee ontwikkelde zich de electionentheorie. Coulomb had
eenmaal de electriciteit als een fijne vloeistof beschouwd:
reeds lang was deze theorie begraven, maar in de
electronentheorie verrees ze weer verheerlijkt en gemoderniseerd. Toch was nog niet het einde van den
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ontwikkelingsgang genaderd. Sinds kregen we met de
quanten-theorie, de lichtquanten, wat eigenlijk weer op
een soort emissietheorie wijst in nieuw gewaad.
Dus de natuurkunde liet de emissietheorie los en ging
over naar de golftheorie om ten slotte toch weer tot
de emissietheorie terug te keeren. Hoe meer alles verandert, hoe meer alles hetzelfde büjft.
Volgens Poincairé beteekent dat nu niet het failliet
der wetenschap: De idee bleef, maar de vorm, het kleed
der wetenschap verging. We zijn genaderd tot de groote
vraagstukken over tijd en ruimte, door de Relativiteitstheorie opgeworpen, en we willen hierbij even stilstaan.
De Relativiteitstheorie heeft als een algemeen aantrekkingscentrum het denken der geleerden in de laatste
jaren geleid. De nieuwe ideeën van Einstein hebben den
rustigen gang der wetenschap verstoord en haar uit een
eeuwenoude baan weggerukt.
Na de bizondere Relativiteitstheorie werd door Einstein
de algemeene opgebouwd.
Voor de komst der nieuwe inzichten van Einstein over
tijd en ruimte waren er verschillende natuurfeiten, die
zich met de grootste moeite hadden laten wringen in
het Groote Natuurkundig Verband. De beteekenis dier
feiten hangt af van de beantwoording der vraag, wat het
licht is en hoe het licht tot ons komt. Wat is dat wezen
toch, dat van de sterren, uit de diepste diepten van het
heelal, met de hoogste snelheid tot ons nadert en in ons
de gewaarwording van ,zien' verwekt?
In den loop der eeuwen was het antwoord op die
vraag niet hetzelfde gebleven. Na de emissietheorie van
Newton — waarover we reeds even spraken •— kwam
de golftheorie van Huighens. De ether was in deze
theorie het noodzakelijk substraat der golfbeweging. De
ether bereidde tevens de mogelijkheid voor, dat de
continue gang der lichtvoortplanting in een differentiaalvergelijking kon geregistreerd worden.
Velen feiten waren Ier (aberratie van het licht, proeven
van Fizeau enz.) die in het Groote Natuurkundig Weten
moesten ingepast worden. Men was ten slotte tot een
bevredigend inzicht in de verschijnselen gekomen, en de
9

ether was bierbij het volstrekt stilstaande medium der
Wereldruimte. Over de vraag — wat dan wel absoluut
stilstaan beteekent? — werd rustigjes gezwegen. Echter
het kalme inzicht werd door een nieuw natuurgebeuren
opgeschrikt. De etherzee — die stil en star en stijf
stond als een doodenmeer — werd in razende vaart
doorsneden door het Groote Schip de Aarde. De
snelheid was rond 30 K.M. in de seconde. Wat gebeurt
echter, als een auto met groote snelheid de windstilte
breekt? Ondanks de onbewogen stilte buiten, wordt in
de auto een krachtige wind opgemerkt. Daarom de
vraag. Zou ook op aarde die met zulke vliegende haast
de etherzee doorploegt geen etherwind, geen orkaan
(30 K.M. in de seconde) waarneembaar zijn, althans voor
de ingevoeUge zenuwen van speciaal daartoe geconstrueerde natuurkundige instrumenten? Omtrent het onderzoek naar dezen etherwind gingen nu de beroemde
proeven van Michelson en Morley. Hier was door een
fijne intelligentie een proef bedacht — even geraffineerd
van conceptie als opstelling — om den ether, den groote
onbekende, te dwingen uit het ondoorgrondelijke duister
in 't volle licht te treden. De proef (een interferentieproef)
was tot zulken graad vanfijngevoeligheidverheven, dat
volgens Prof. Thirring zelfs het honderdste deel van
het te verwachten effekt had moeten optreden. Ondanks
alle voorzorgen en verwachtingen deed de ether zijn
plicht niet; want hij waaide niet. Lorentz dacht toen —
om de onnaspeurlijkheid van den ether te verklaren —
de bekende contractie-hypothese uit, die luidde, dat de
afmetingen in de richting der beweging verkort werden.
De maat dier verkorting was juist zoo gekozen, dat het
te verwachten effect niet kon optreden. Zoo was dan
de ether gered, door de vreemde ad hoe verzonnen
contractie-hypothese. Nochtans was de ether niet geheel
gaaf uit de theorie getreden. De ether had langzamerhand — tengevolge der verschillende natuurfeiten, waarin
hij een rol speelde — zeer bizondere en dwaze eigenschappen gekregen. De ether was tegelijk veerkrachtig
als een vast lichaam om de transversale trillingen mogelijk
te maken, enfijneren ijler dan het ijlste gas, opdat de
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hemellichamen er doorheen konden snijden met hun
geweldvaart zonder hem zelfs op te merken; ze ploegden
ongestoord door den ether als door het groote weerstandlooze Niet. De ether was onnaspeurlijk en onherroepelijk zoek, ontglippend als een schim aan elke greep.
Zonderlinge, bizarre, dwaze ether bestaat ge wel?
Volgens het axioma van Planck: „dat bestaat, wat
men meren kan" volgde; wat op geen enkele wijze
meetbaar was, ja zelfs absoluut onvindbaar, bestond
niet. Einstein dacht er zoo ook over, en begreep de
proef van Michelson en Morley dan ook geheel anders.
Einstein zal gedacht hebben: In de proef van Michefeoa
is de ether voor het alternatief geplaatst re zijn of nier
re zijn. Hij waaide niet, hij was door geen enkele
experiment te benaderen, dus hij was er niet. Maar
toen de ether om den eenen hoek was verdreven, kwamen
aan den andere hoek oude bekende moeielijkheden te
voorschijn. Was het licht geen golfbeweging? E n is
golfbeweging bestaanbaar zonder middenstof 1 of kregen
we misschien weer terug de actio indistans, waarvan
we heilig meenden, dat ze voor goed begraven was? Als we
de opvatting van Prof. Thirring deelen, zullen de ethermoeielijkheden niet ernstig zijn. Deze geleerde meent
toch, dat de ether in de electromagnetische lichttheorie
geen rol meer speelt ). Volgens deze theorie is het licht
niets anders dan trilling der electrische en magnetische
kracht, waarbij het dus geheel overbodig, zelfs onjuist
is aan de trilling of heen en weergang van een stof of
etherdeeltje te denken. Immers de wisseling der electrische
en magnetische krachten {een abstractie volgens Thirring)
kan zonder substraat in het absolute ledig plaats hebben.
In 't licht dezer theorie gezien had de proef van
Michelson niets uitstaande met een etherwind, die er
niet was, omdat de ether ontbrak, maar deze proef had
alleen uit te maken, of de aardbeweging of een of andere
wijze in het verschijnsel der lichtvoortplanting intrad.
Eenzelfde meening heeft Einstein, zooals blijkt uit zijn
inaugurale reden te Leiden over den ether ). Einstein
2

1

1) Einstein: Aether und Aetherhypothese. Rede. Springer. Berlto.
2) Hans Thirring: Die Idee derRelativitatstheorie. blz. 34. Springer. Berlin.
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zegt daar: In de electromagnetische veldvergelijkingen
treden behalve de electrische ladingen slechts de veldsterkten op. De afloop van het electromagnetisch gebeuren in 't vacuüm schijnt aan geen ander natuurkundig
gegeven onderworpen te zijn. De electromagnetische
velden treden op als laatste niet verder herleidbare
realiteiten: en daarom schijnt het geheel overbodig een
homogeen aethermedium te postuleeren, alsof de velden
dis toestanden in dit medium op te vatten waren.
M.a.w. de ether kan best gemist worden, omdat hij
op geen enkele wijze in de differentiaalvergelijkingen
vertegenwoordigd is. Maar toch wordt hierbij een
kleinigheid vergeten. Immers hoe verklaar ik de overbrenging der electrische en magnetische krachten naar
andere punten der ruimte zonder medium?
De voortplanting der electrische en magnetische kracht
is een contfnae-gebeuren, dat ondenkbaar is zonder middenStof. De confmae-gang van den lichtstraal door de
ruimte wordt in een differentiaalvergelijking geregistreerd; en we vragen, welke werkelijkheid wordt door
deze differentiaalvergelijking afgebeeld? Een continu
gebeuren van A tot B is alleen mogelijk door een
reëele middenstof tusschen A en B. Is deze er niet, dan
kan er slechts actio in distans mogelijk zijn; de differentiaalvergelijking verliest dan haar reêefe beteekenis
en de continuïteit van het physisch gebeuren — waarover men spreekt — wordt een woord zonder zin. Dus
de ether kan nier gemist worden als zijnde de bestaansvoorwaarde der differentiaalvergelijking.
Daarom zie ik in de afschaffing van den ether een
ongeoorloofde poging om onze begrippen tot leeg
woordenspel te vervluchtigen, onze kennis tot wiskundig
symbool zonder zin te verstarren. Zoodoende wordt
de mathematische physica van het voetstuk der werkelijkheid gestooten.
Ik vraag, wat blijft er van ons physisch kennen over,
als de schakel tusschen de wiskunde en de werkelijkheid,
tusschen het beeld en het afgebeelde et niet meer is?
Echter willen we onze bestrijding der Relativiteitstheorie los maken van ether-moeilijkheden.
12

Einstein's Relativiteitstheorie — die in de plaats treedt
van Lorentz contractie-hypothese — voert geheel nieuwe
begrippen van tijd en ruimte in.
De tijd en de gelijktijdigheid worden relatief: Dat is
twee dezelfde natuurverschijnselen, welke voor den
waarnemer A gelijktijdig gebeurden, konden voor den
waarnemer B niet gelijktijdig gebeurd zijn.
Men zou hier geneigd zijn te zeggen: „waar gaat onze
kennis naar toe, als er twee contradictorische uitspraken
tegelijk mogelijk zijn? De bewonderaars van Einstein
meenden, dat in het licht van Einstein's Ruimte en Tijd
alle mist van onbegrepenheid optrok. Door sommigen
zelfs werd de absolute Tijd als waardeloos veroordeel
(excusez du peu) weggeworpen. De nieuwe begrippen
tijd en ruimte werden later door Minkowski in de
hoogere eenheid van ruimte-tijd opgenomen. De theorie
van Einstein staat en valt met het begrip „de relatieve tijd".
Zonder dit begrip valt de heele theorie terug tot de
contractie-hypothese van Lorentz, waarin ook de plaatselijke tijd maar dan als fictie optreedt. Max Born
zegt ): „Die Leistung der Einsteinsche Theorie ist also
die Relativierung und Objectivierung der Begriffe Raum
und Zeit". Ik heb een onderzoek ingesteld naar de
wording van dit begrip, en dit onderzoek is neergelegd
in het werk: „Die Spezielle Relativitatstheorie Einsteins
und die Logik", later vertaald in 't fransen: „La relativité restreinte d'Einstein et la logique". ) Ik kom door
dit onderzoek tot de bevinding, dat Einstein bij den
opbouw van dit begrip een fout heeft gemaakt tegen
het logisch denken.
Toen Einstein de Relativiteitstheorie opbouwde, heeft
hij het werk van den philosoof gedaan; hij heeft zich
dan te houden aan de regels door het wijsgeerig denken
voorgeschreven. De Einsteinsche theorie rust op twee
grondbeginselen of postulaten: 1°. het beginsel der constante lichtsnelheid; 2°. het Relativiteitsbeginsel, dat luidt:
1

2

!) Die Relativitatstheorie Einsteins.
*) Uitgever Tummers, Hoogeweg 6, Venlo. Prijs 60 cent.
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„Het wereldgebeuren «— bekeken vanaf twee standpunten,
ten opzichte van elkaar in rechtlijnige eenparige beweging — wordt door dezelfde wetten beheerscht. Deze
twee postulaten waren met elkaar in strijd, gelijk algemeen
ook door relativisten erkend werd. Toen heeft Einstein
hun onderlinge verzoening tot stand weten te brengen
door invoering van den relatieven tijd. Rest dus te
bewijzen, dat de tijd relatief is. Dit heeft Einstein beproefd; echter het bewijs, door Einstein gegeven, is
ongeldig, omdat in de bewijsvoering ondersteld wordt,
wat bewezen moet worden. Voor verdere bizonderheden
hieromtrent moet ik verwijzen naar mijn brochure. Sommigen erkennende, dat Einstein's bewijs logisch niet vrij
uit ging, meenden de theorie te kunnen redden door de
relatieve tijd als grondbeginsel zonder bewijs op te stellen,
zich absoluut veilig achtende achter de muren van een
postulaat Maar helaas, deze oplossing wordt door het
logisch denken niet aanvaard. Immers de twee grondbeginselen 1°. constante lichtsnelheid, 2°. Relativiteitsbeginselen, zijn — en hierover is geen debat — onderling
strijdig. N u mag ik niet door een postulaat hun onderlinge
strijdigheid opheffen. Want ik zou gemakkelijk elk willekeurig tweetal elkaar uitsluitende stellingen door een
postulaat kunnen verzoenen.
Het is dus ongeoorloofd de twee grondbeginselen in
kwestie door een postulaat te redden. Hier moeten
bewijzen geleverd worden.
Wellicht zegt men: „Hij, die verbiedt, dat men de
relatieve tijd als postulaat opstelt, onderstelt impliciet,
dat men de absolute tijd aanneemt: welnu 't blijkt niet,
waarom beide niet gelijkwaardige postulaten kunnen zijn.
Ik antwoord: Dit blijkt wel: De absolute tijd is niet in
tegenspraak met bestaande denkwetten, wel de relatieve
tijd. Immers, dat twee gebeurtenissen werkelijk gelijktijdig
en niet gelijktijdig kunnen zijn, is tegen het beginsel van
tegenspraak. Ik weet nu wel, dat men antwoordt: die
tegenspraak is slechts schijnbaar. Maar dan kom ik
weer met mijn verzoek: bewijs me, dat het slechts schijn
is! E n ik ben weer op mijn oud punt terug: er moet
een bewijs gegeven worden, omdat een postulaat niet
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voldoende is. Einstein heeft dit bewijs pogen te leveren,
welke poging echter mislukt is. Het postulaat van de
relatieve tijd past niet in het raam van ons denken.
Zoolang dat raam er is, ligt de relatieve tijd er buiten.
Voor verdere bizonderheden verwijs ik naar mijn brochure.
Ik ben genaderd tot het tweede vraagstuk — ook door
de Relativiteitstheorie naar voren gebracht — namelijk
het vraagstuk der Ruimte. De kwestie is: Is onze Ruimte
Euclidisch of niet-Euclidisch ?
Vooreerst wenschen we het wijsgeerig begrip Ruimte
vast te leggen.
Prof. Beysens definieert: „Ruimte is capaciteit naar
drie afmetingen."
Blz. 188 (Criteriologie) zegt Prof. Beysens: „want naast
de scherp omlijnde beelden der afzonderlijke ruimten en
het... particuliere beeld der onbeperkte ruimte, staat het
ruimtebegrip, dat... zich de ruimte denkt als uitgebreidheid van drie afmetingen, waarin plaats is voor lichamen
en lichamelijke bewegingen."
Wij kunnen dus beweren: De voorstellingsruimte heeft
drie afmetingen; dit getal drie is essentieel. Behalve het
wijsgeerig ruimtebegrip bestaat het wiskundig Ruimtebegrip.
Terwijl het aantal afmetingen der voorstellingsruimte
drie is, niet meer en niet minder, is er een wiskundige
ruimte van 2 afmetingen (plat vlak) van 3, 4 en meer
afmetingen, welke in wiskundigen zin gelijkwaardige
ruimten zijn. De wiskunde heeft haar ruimtebegrip van
het aantal afmetingen losgemaakt. Zoodoende leent zich
de meetkunde zoowel tot het construeeren van figuren, die
in de werkelijkheid hunne vertegenwoordiging vinden als
tot absoluut logische — ofschoon onwerkelijke — speculaties.
Wij concludeeren: De voorstellingsruimte en het daaruit
geboren wijsgeerig Ruimtebegrip is geheel iets anders als
de Ruimte der wiskunde. De voorstellingsruimte is de
waargenomen uitgebreidheid, het zich uitstrekken in drie
onafhankelijkerichtingenen zij is als zoodanig een object
onzer aanschouwing, onzer voorstelling.
De wiskundige ruimte daarentegen is niet aanschouwelijk, zij is puur conceptie, zij is een verstandelijk schema,
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een logisch gedachteding, een wel gedefinieerd begrip,
geboren naar aanleiding onzer mimtevoorstelling, maar
zelf onvoorstelbaar, zelf geheel abstractie en begrip. Vandaar dat de blindgeborene in het wiskundig ruimtebegrip
evengoed inzicht kan bezitten als de ziende.
Met dit wiskundig ruimtebegrip opereert nu de meetkunde en de theoretische natuurkunde.
Het wiskundig ruimtebegrip wordt gecompleteerd na
behoorlijke definities van punt, lijn, vlak met behulp van
axiomas en postulaten.
Het is zuiver conceptie, en juist — omdat het zuiver
gedachteding is — belet niets, dat wij de definities —
welke zich niet als een idee fixe opdringen — verbuigen
en vervormen.
Men krijgt een ander ruimtebegrip, het zij zoo, maar
niet minder logisch gedacht, zoodat we er wellicht even
goed mee kunnen opereeren als met ons oud ruimtebegrip.
Vandaar, dat naast de Euclidische meetkunde de metEuclidische mogelijk is, die in soliditeit niet onderdoet
voor de eerste. Beide zijn wetenschappen, wier stellingen
met wiskundig en dus onweerstaanbaar geweld aan de
premissen worden afgedwongen.
Maar omdat de premissen verschillend zijn, zijn het
de conclusies, dit is de stellingen, ook.
Volgens Euclides is de som der hoeken van een
driehoek gelijk aan twee rechten, volgens Lobattschewski
kleiner dan twee rechten, volgens Riemann grooter dan
twee rechten. De wereld der werkelijkheid doet geen
uitspraak tusschen de verschillende meetkunden. De
wereld kan even goed ~- niet even eenvoudig — door
de drie meetkunden verstaan worden, omdat hij door
alle drie even juist kan afgebeeld worden.
De meetkunde rust op begrippen, definities en postulaten. Daar zullen we dus de oorzaak van de bestaansmogelijkheid der drie meetkunden hebben te zoeken.
Laten we dit nagaan.
Stel ik ga uit van deze definitie van rechte lijn: Een
rechte lijn is de kortste afstand tusschen twee punten,
terwijl ik postuleer, dat zij verschuifbaar is met behoud
van haar lengte.
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Deze laatste eiseh houdt in, dat het congruentiebeginsel van toepassing is.
Het beginsel van congruentie behelst, dat men de
figuren kan verschuiven en tot bedekking brengen —
daarbij stilzwijgend aannemende, dat de figuren hunne
oorspronkelijke afmetingen bij verschuiving behouden.
Dit is niet van zelf sprekend, maar hangt af van het
vlak, waarin de verschuiving plaats heeft. In een plat
vlak en ook op een bol laten zich de figuren verschuiven, zonder dat ze iets van hun vorm of afmetingen
inboeten. Op een bol en een plat vlak zijn dus congruente
figuren mogelijk. Deze eigenschap dér ruimte, welke
verschuiving der figuren toelaat met behoud van vorm
en afmetingen, is niet universeel. Zij geldt op die vlakken,
die constante kromming bezitten. Bij een bol is de
kromming constant en positief, bij een plat vlak is ze
nul, en bij de oppervlakken van Beltrami is ze constant
en negatief. De rechte lijn — bedoeld als kortste afstand
tusschen 2 punten ~ behoudt dus de eenige afmeting,
waarover zij beschikt, op de drie genoemde vlakken.
Leg ik nu bij definitie de rechte lijn de voorwaarde
op, dat zij verschuifbaar moet zijn met behoud van haar
lengte, dan is daardoor nog niet uitgemaakt, in welke
ruimte of vlak de rechte lijn gedacht is.
Ook nog niet, als ik in mijn definitie den eisch op-

neem, dat de rechte de kortste afstand moet zijn tusschen

twee punten. Want aan deze definitie voldoen zoowel
de geodetische lijnen op de oppervlakken van Beltrami

en op den bol, als ook de gewone rechte lijnen in het

platte vlak.
Wellicht zal iemand opmerken: Ik moet de vlakke
meetkunde opbouwen, en heb dus te maken met de
kortste afstanden in een plat vlak, zoodat daardoor
vanzelf de geodetische lijnen op den bol en de Beltramische oppervlakken komen te vervallen. Toch is de
zaak daarmee niet gered. Immers niet de rechte lijn
komt uit het platte vlak voort, maar omgekeerd het
platte vlak uit de rechte lijn. De rechte lijn is een

anterieur begrip, dat in de logische kenorde aan het

begrip vlak voorafgaat. Als ik, met den opbouw der
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vlakke meetkunde doende, bezig ben met de definitie
van rechte lijn, dan bestaat er voor mij nog geen plat
vlak, dat niet aan de beurt is, voordat het rechte lijnbegrip geformeerd is.
Ik concludeer derhalve, dat de geodetische lijnen op
den bol en op het oppervlak van Beltrami, voldoen,
ten eerste aan den eisch der congruentie en ten tweede
aan de voorwaarde, dat ze de kortste afstand moeten zijn.
We kunnen verder de juistheid of onjuistheid onzer
definitie niet even gaan controleeren in de werkelijkheid, omdat er in de werkelijkheid geen wezen te
vinden is, dat met een enkele afmeting (n.1. lengte)
heeft moeten genoegen nemen. Wat bestaat, heeft 3
afmetingen, al is het mogelijk, dat twee van de drie
onmeetbaar klein geworden zijn.
De rechte lijn, door de wiskunde gedefinieerd, bestaat niet.
Wat bestaat, is een zeer dunne gespannen draad, een
uiterst fijne rechte streep, een lichtstraal; maar én de
draad én de streep én de lichtstraal zijn geen rechte
lijnen in wiskundigen- zin. Vooreerst toch een heele
fijne streep — hoe onmogelijk fijn dan ook — heeft —
voor zoover hij bestaat — nog altijd eenige dikte en
breedte.
Verder zegt mij het woord „recht" ook niets.
In dit woord zit „niets" in, tenzij wat ik er zelf heb
ingelegd. Een rechte streep van 1 Meter is niet te onderscheiden van een cirkelboogje van 1 Meter, als ik de
straal van den cirkel, waartoe het behoort, maar groot
genoeg neem. De rechte lijn is zuiver gedachte-ding,
zuiver abstractie, en daarom door de werkelijkheid niet
uit voorraad leverbaar.
Maar al is het rechte lijn begrip zuiver mentale conceptie, daarmee is nog niet gezegd, dat het begrip
onvruchtbaar is; want met dit begrip kan ik de wiskundige Ruimte opbouwen — die in zich iets anders
is als de Voorstellmgsruimte — maar des ondanks een
heel goed beeld dier voorstellingsJ?a//nfe kan zijn.
Bijgevolg, is mijn uitgangspunt deze definitie van
rechte lijn: „de rechte lijn is de kortste afstand tusschen
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2 punten", dan valt onder de definitie, zoowel de
Euclidische rechte als de rechte — die ik met Euclidische
oogen ziende — herken als een geodetische lijn op een
vlak van Beltrami of een grooten cirkel op den bol.
Niet echter is het zoo met het paralellenaxioma van

Euclides, dat luidt: Uit een punt buiten een lijn kan ik
maar een lijn trekken, evenwijdig aan de eerste. Dit

postulaat — de steen des aanstoots voor alle eeuwen —
geldt niet voor elke rechte, die de voorwaarde vervult,
te zijn de kortste afstand tusschen

twee punten.

Dit parallellenaxioma of het 5 postulaat van Euclides
heeft vele eeuwen lang de groote meesters van het
meetkundig denken gesard tot bewijzen. Vruchteloos is
er gezocht, noch direct noch indirect is men geslaagd.
P. Saccheri is beroemd om zijn pogingen het postulaat
indirect te bewijzen en is daardoor geworden een der
eerste grondleggers der niet-Euclidische meetkunde. Na
vele vruchtelooze pogingen bleek tenslotte, dat het
onbewijsbaar was, dat het een werkelijk postulaat was,
en dus — in zijn kwaliteit van postulaat — met hetzelfde
recht, waarmee het was aanvaard, kon verworpen worden.
Immers een postulaat is in mathematischen zin krachtens
definitie een onbewezen en onbewijsbaar gegeven, een
initiaalprinciep, dat aan alle experientie en redeneer ontglipt.
De aanvaarding of verwerping hangt alleen af van de
beantwoording der vraag, of het voor de opbouw der
meetkunde goede diensten kan verrichten. Uit het feit,
dat alle pogingen
om het parallellenaxioma direct of
indirect te bewijzen — schipbreuk hebben geleden, leid
ik af, dat het postulaat iets toevoegt aan het begrip
dc

rechte lijn, of ook het begrip rechte lijn verder completeert.

Vandaar, dat Riemann en Lobattschewski, accoord
gaande met de definitie „een rechte lijn is de kortste
afstand tusschen 2 punten" nog geheel vrij stonden
tegenover het parallellenaxioma, van welke vrijheid zij
dan ook gebruik hebben gemaakt.
Omgekeerd is nu duidelijk, dat uit het begrip rechte,
gedefinieerd als kortste afstand, niets te halen is, dat
ook maar in de verte op een bewijs van het axioma
zou lijken. Dit kan niet, omdat — gelijk gezegd is —
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het parallellenaxioma iets aan het rechte lijn begrip

toevoegt. De zaak wordt ons direkt duidelijk, als we
even met Euclidische OOgen willen kijken. In de Riemannsche
rechte herkennen we dan een grooten cirkel op den bol ;
we weten, dat daar geen evenwijdige lijnen mogelijk
zijn, zoodat het parallellenaxioma niet geldt, terwijl toch
de boog van een grooten cirkel door 2 punten de kortste
afstand van die punten is. Het feit derhalve, dat er
lijnen bestaan, die de kortste afstand van twee punten zijn,
geeft nog geen waarborg, dat het parallellenaxioma geldt.
Riemann kan dus accoord gaan met de gegeven definitie
van rechte en toch het axioma verwerpen. Terwijl Riemann

postuleert: er is geen rechte, evenwijdig aan de eerste,

postuleert Lobattschewski: „er zijn oneindig veel lijnen,
in hetzelfde vlak liggende als een gegeven rechte, en
die deze rechte toch niet snijden".
Wellicht maakt iemand hier de opmerking, dat de
meetkunde van Riemann dezelfde is als de meetkunde
op den bol, zoodat in werkelijkheid Riemann niet met
rechte lijnen, maar met bógen van groote cirkels opereert.
Van Euclidisch standpunt uit zou men dit werkelijk
kunnen zeggen. Maar Riemann zou U van zijn standpunt
met hetzelfde recht kunnen antwoorden, dat de rechte
lijn — door hem gebezigd — wel degelijk een rechte
lijn is, en geen cirkelboog, omdat zij volmaakt aan de
gegeven en goedgekeurde definitie voldoet. En uit het
feit, dat de Riemannsche vlakke meetkunde in wezen
niet verschilt van de Euclidische op den bol, volgt alleen,
dat de meetkunde van Riemann geheel correct is en
absoluut juist. Zoo ook vinden we de niet-Euclidische
meetkunde van Lobattschewski terug als gewone Euclidische op een oppervlak van Beltrami.
Ga ik echter uit van de volgende definitie: „een rechte

lijn is een meetkundigefiguur,door twee harer punten

bepaald" dan gaat deze niet geheel op voor de Riemannsche rechte.
Immers deze rechte is in 't algemeen wel door 2 punten
bepaald maar niet altijd: dit is onmiddellijk duidelijk, als
we de zaak weer vanaf 't Euclidisch standpunt willen
bekijken: Er blijkt dan, dat door 2 punten op een bol
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in 't algemeen één groote cirkel bepaald is, tenzij ik 2

tegenpunten neem, waardoor oneindig veel groote cirkels

gaan. Dus met deze rechte kan Riemann niet accoord
gaan. Men ziet, hoe gewichtig de rol is, die de definitie
van rechte speelt.
De rechte lijn is — we zeiden het reeds — zuiver

gedachteding, zoo ook de twee-dimensionale ruimte, vlak

— uit rechte lijn voortgekomen — en verder de driedimensionale ruimte en hoogere ruimten; zij zijn allen
conceptie en voor den wiskundige even belangrijk en
even interessant. Als mentale ficties zijn ze voor Euclidische of niet-Euclidische eigenschappen vatbaar.
Niet aldus de voorstellingsruimte. Deze wordt echter
evengoed afgebeeld door een Euclidische ruimte als door
een niet-Euclidische.
Gelijk ik de hoogte van een toren even juist kan uitrekenen in Meters als in ellen, zoo kan de wereld even
goed in Euclidische als niet-Euclidische meetkunde verstaan worden.
Alle verschijnselen der geheele physieke werkelijkheid
hebben in zich geen bepaalde voorkeur voor een of ander
wiskundig ruimtebegrip. Het eene beeld is niet juister dan
het andere. Op de werkelijke ruimte hebben de Euclidische
of niet-Euclidische eigenschappen geen vat. Zij, de voorstellingsruimte, is zelf zonder structuur, zonder bepaald
karakter. De vraag, welke derhalve belang heeft, is niet
deze: welke meetkunde is de ware? Deze vraag heeft
geen zin; evenmin als deze vraag: Met welke maat, een
el of een Meter, kan ik het nauwkeurigste de hoogte
van een toren bepalen? Alle maten zijn even nauwkeurig,
alle meetkunden zijn even waar, elk wiskundig ruimtebegrip is goed. De eenige vraag, die zin heeft, is deze:
welke meetkunde is het eenvoudigste, welk wiskundig
ruimtebegrip is het doelmatigste?'
In dit licht gezien, waren de bekende proefnemingen
van Gauss ter onderzoeking, of de wereld Euclidisch
was of niet, feitelijk doelloos. Gauss wilde weten, of de
som der hoeken van een werkelijken driehoek 180° was,
of meer of minder. Ik kan echter direkt opmerken, dat
een wiskundige driehoek — als puur conceptie — niet in
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de werkelijkheid aanwezig is, en dus de uitkomsten der
proefnemingen omtrent een werkelijke driehoekfiguur niets
kunnen beslissen omtrent het karakter van de wiskundige
drielijnfiguur.
Wij willen echter nog een ander antwoord geven.
Gauss koos een zeer grooten driehoek. Hij mat daartoe
met behulp van een theodoliet de hoeken, die de lichtstralen in 3 verre, vaste punten met elkaar maakten.
De zijden van dien driehoek werden gevormd door lichtstralen. Gauss meende nu, dat — als de som der hoeken
van dien driehoek meer dan 180° was •—i het bewijs geleverd
was, dat de wereld niet-Euclidisch was. Echter deze
conclusie is niet gewettigd. Vooreerst — gelijk we reeds
opmerkten — waren de lichtstralen geen mathematisch
rechte lijnen en behoefden zich dus niets van de eigenschappen van wiskundige rechte lijnen aan te trekken.
Laten we nu verder aannemen, dat Gauss .— na
eliminatie der waarnemingsfouten <— tot resultaat gekregen
had „de som der hoeken is grooter dan 180°", dan
kunnen we deze uitkomst •— gelijk bekend is —* nog op
2 manieren verklaren. Immers men bad de Euclidische
meetkunde kunnen behouden, na suppositie, dat de lichtstralen geen rechte lijnen waren maar lijnen met lichte
kromming. Men had ook de niet-Euclidische meetkunde
kunnen invoeren, na suppositie, dat het licht zich voortplantte langs een wiskundige rechte. M.a.w. de resultaten
<— hoe ook uitgevallen — verdroegen zich uitstekend
met elke meetkunde. De wereldruimte, de voorstellingsruimte is zelf zonder bepaalde structuur, is zelf niet voor
Euclidische of niet-Euclidische eigenschappen vatbaar;
zij kan echter even goed en even juist — al is het dan
niet even eenvoudig — zoowel door het niet-Euclidisch
als het Euclidisch ruimtebegrip afgebeeld worden.
W a t heeft Einstein • dan bewezen door zijn algemeene
Relativiteitstheorie ?.
A l s deze Relativiteitstheorie juist is
wat we voor het
oogenblik eens willen supponeeren — is niets bewezen
omtrent onze voorstellingsruimte; bewezen is dan slechts,
dat het doelmatiger, zelfs eenvoudiger is, te opereeren
met het niet-Euclidisch ruimtebegrip, wanneer we het
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volmaakste inzicht in het wereldgebeuren willen verkrijgen.

M.a.w. Einstein heeft dan bewezen, dat de wereldruimte —

welke zelf is zonder structuur —
< het doelmatigste kan

afgebeeld worden door een niet-Euclidisch ruimtebegrip.
Aan het einde mijner eerste les gekomen, voel ik mij
verplicht een woord van dank te brengen aan de
EdelGrootachtbare Heeren Curatoren der R.K. Universiteit en aan de Hooggeleerde Heeren Professoren in
de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, dat zij mij in
staat hebben gesteld aan deze Universiteit lessen te
mogen geven in de Wijsbegeerte der Wis- en Natuurkunde. Ik beschouw dit als een buitengewoon voorrecht
en een groote eer.
Monseigneur, Professor Dr. Schrijnen, Voorzitter van
de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, ik gevoel de
verplichting heden uiting te geven in het openbaar aan
mijn gevoel van dankbaarheid jegens U . Vooreerst voor
Uw steun, vervolgens voor Uw groote voorkomendheid
en Uw welwillende sympathie, waarmede U steeds mijn
werk en mijn belang zijt tegengetreden.
U Monseigneur Professor Dr. Hoogveld, U Professor
Dr. Brandsma, Professor Dr. Roels, Lector Dr. Sormani
.— aan U allen mijn hartelijken dank voor uw krachtige
hulp en medewerking, waaraan ik toeschrijf, dat ik de
eer heb aan deze Universiteit les te mogen geven.
Mijn dank nog aan U , Prof. Brandsma, voor Uwe
onafgebroken hulpvaardigheid, mijn dank voor de moeite,
die U zich heeft willen getroosten om het belang van
dit nieuwe vak ook bij anderen te verdedigen.
Dames en Heeren; ik hoop, dat ik eenigermate geslaagd
ben in mijn voornemen om U eenerzijds het nuttige en
belangrijke, anderzijds het mooie en interessante van de
Wijsbegeerte der Wis- en Natuurkunde aan te toonen.
Ik heb gezegd.
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