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WoordWoord vooraf 

Hett verschil tussen alfa en bèta is het verschil tussen het grote gebaar en de kleine 
waarheid.. Zo ervoer ik de cultuurverandering toen ik na een studie geschiedenis door 
eenn speling van het lot terechtkwam op het Instituut voor Theoretische Fysica van de 
UvA.. Met mijn historische studievrienden placht ik nachtenlang de ene na de andere 
blauwdrukk voor alle wereldproblematiek over tafel te schuiven, met mijn fysische 
collega'ss lunchte ik kalm discussiërend over de klemtoonregels van het Russisch, de 
exactee samenstelling van het zenuwgas Sarin, of het precieze verloop van de 
grenslijnn van Mongolië. Alfa's bezitten de arrogantie en meeslependheid van de 
intellectueel,, bèta's tonen de bescheidenheid van iemand die weet dat waarheid altijd 
buitenn zijn verschiet zal blijven. 

Datt ik als historicus de afgelopen vier jaar op het Instituut voor Theoretische Fysica 
hebb doorgebracht, hangt samen met het feit dat mijn promotor prof. dr. Anne Kox 
daarr is gestationeerd. De zou tot hem de woorden kunnen herhalen die J. Geest 99 
jaarr geleden sprak tot Zeeman: 'Ik beschouw het als een voorrecht de eerste te 
mogenn zijn die, U als Promotor begroetende, U een proefschrift kan aanbieden dat 
zichh beweegt op het gebied, waaraan Uwe onderzoekingen een nieuwe en hooge 
belangrijkheidd hebben geschonken'. De heb een promotor gehad die me enerzijds op 
eenn bijna laconieke wijze het vertrouwen gaf om mijn eigen pad te banen. Anderzijds 
bekommerdee hij zich ook over mij bij zaken die het promotie-onderzoek in enge zin 
ontstegen. . 

Dee was de afgelopen vier jaar een enigszins vreemde eend in de bijt van fysici op het 
Instituutt voor Theoretische Fysica en ik ben dankbaar voor de welwillendheid 
waarmeee ik in hun midden ben opgenomen. Aanvankelijk was ik nogal geïntimideerd 
wanneerr ze in voor mij volledig abracadabra over natuurkunde spraken, tot ik 
gaandewegg - en tot mijn opluchting - ontdekte dat ze vaak ook maar in beperkte mate 
wetenn waarmee vakbroeders zich bezighouden. De ben mij steeds meer op mijn 
gemakk gaan voelen op het Instituut en zal met warme herinneringen terugdenken aan 
dee tijd die ik er heb doorgebracht. 

Dee heb dankbaar geprofiteerd van de expertise van mijn fysische collega's. 
Hunn hulp is voor mij van grote waarde geweest. In het bijzonder wil ik Mischa Sallé 
enn Jeroen van Dongen noemen die delen van mijn proefschrift nauwgezet hebben 
bekeken.. We zijn inmiddels meer dan collega's en ik hoop dat onze vriendschap zich 
ookk in toekomst staande zal houden. 

Vann historische zijde gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar Janneke 
Hermans.. Zij heeft misschien wel meer dan enig ander mijn werk gelezen en van 
commentaarr voorzien en ik hoop dat ik hetzelfde voor haar kan doen als haar 
promotie-arbeidd haar (pennenvruchten gaat afwerpen. Een andere studievriend die 
meegeholpenn heeft dit project tot een goed einde te brengen is Gerard Marlet. De blijf 
hett opmerkelijk vinden dat mensen die (ogenschijnlijk) zoveel verschillen als hij en 
ik,, zulke gelijkgestemde denkwijzen hebben. Juist daarom was hij de geijkte persoon 
omm zich over de structuur en de hoofdlijn van de tekst te buigen. Zijn intensieve 
werkk aan de 'prelude' van dit proefschrift is essentieel geweest. De hoop dat we in de 
toekomstt weer eens zullen samenwerken. De ben ook blij met de opmerkingen van 
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historicus-ondernemer-politicuss dr. Rutger Zwart. Met name tijdens ons werk aan 
HetHet brein van Bolkestein heb ik veel geleerd op het gebied van schrijfvaardigheid, 
maarr ook bij deze studie heb ik geprofiteerd van zijn taalgevoel en pragmatisme. 
Angeliquee Braspenning heeft me met haar ontnuchterende nuchterheid 
meerdermalenn behoed voor ingewikkelde of hoogdravende dwalingen. Met frisse 
tegenzinn zette zij zich aan het lezen, terwijl ik als tegenprestatie de vaat deed. Onze 
dochterr Amy heeft ook haar bijdrage geleverd aan de tijdige totstandkoming van 
dezee studie door netjes te wachten met haar geboorte tot na de deadline van het 
manuscriptt Waarvoor mijn dank. 

Tussenn manuscript en boek lag nog een hoop werk. De bedank de opa's en 
oma'ss van Amy voor de keren dat ze vanuit Breda naar Amsterdam zijn gekomen om 
opp te passen. 

Bijzonderr vond ik de gesprekken met dr. J.P.J. Michels over zijn vader -
eenn van de hoofdrolspelers in dit boek. Ik ben hem ook erkentelijk voor zijn 
commentaarr op het manuscript. 

Mett nadruk gaat mijn waardering ook uit naar dr. Péjé Knegtmans, voor de 
diepgaandee wijze waarop hij mijn werk heeft bestudeerd en voor de dingen die hij 
daarnaastt voor mij heeft gedaan. Ook dr .Frans van Lunteren heeft meer gedaan dan 
vann een commissielid mag worden verwacht. De ben blij dat ik mijn voordeel heb 
kunnenn doen met zijn opmerkingen.Tot slotte gaat mijn dank uit naar Waldo 
Molendijkk en - wederom - Mischa Sallé voor de informatietechnische bijstand. 

Ditt project werd geïnitieerd en bekostigd door het Zeemanfonds en het 
NWO.. Ik wil het Fonds en de Nederlandse belastingbetaler bedanken voor het feit 
datt ze mij de kans hebben gegeven om middels dit prachtige project mijn horizon te 
verbreden.. Ik hoop het in mij gestelde vertrouwen niet te hebben beschaamd. 

Amsterdam,, 31 augustus 2001 

Vann dit boek verschijnt begin 2002 een handelseditie bij uitgeverij Verloren. Daarin 
zall  een index zijn opgenomen. 
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InleidingInleiding Het dagelijks leven in de Tweede Gouden Eeuw 

Dee geschiedenis van de Amsterdamse natuurkunde vanaf 1877 - het jaar dat de 
Universiteitt van Amsterdam werd opgericht - tot de Tweede Wereldoorlog staat in 
zekeree mate model voor de algemene gang van de Nederlandse natuurwetenschap. 
Dee successen van de befaamde hoogleraren J.D. van der Waals en P. Zeeman 
maaktenn deel uit van de zogenaamde Tweede Gouden Eeuw, de bloeiperiode die de 
vaderlandsee natuurwetenschap doormaakte in het laatste kwart van de negentiende 
eeuww en de eerste decennia van de twintigste. De opbouw van de fysische discipline 
inn Amsterdam toont hoe de komst van de 'onderzoeksuniversiteit' in Nederland 
verliep,, het universiteitstype waar naast het onderwijs het wetenschappelijk 
onderzoekk een belangrijke plaats kreeg. Een studie naar de Amsterdamse 
natuurkundee is daarom tot op zekere hoogte een studie naar de Nederlandse 
natuurwetenschap,, maar dan op het niveau van 'het leven van alledag'. Daarmee 
onderscheidtt ze zich van andere studies waarin deze kwesties centraal staan, die 
meestall  een perspectief van 'bovenaf (nationaal niveau) hanteren.1 Het dagelijks 
levenn in de Tweede Gouden Eeuw behelst hoogleraren en hun activiteiten, maar ook 
laboratoria,, onderwijs en studenten. Al die aspecten komen in deze studie aan bod. 

Eenn studie naar het dagelijks leven in de Tweede Gouden Eeuw blijkt 
voorall  een nieuw licht te werpen op de intrigerende verhouding tussen 
wetenschappelijkee prestaties en de omstandigheden waaronder ze tot stand komen. 
Ditt zit vervat in de hoofdvraag van deze studie: hoe is de relatie tussen de wisselende 
successenn van de Amsterdamse fysica en de veranderende omstandigheden 
waaronderr de fysici hun werk moesten verrichten? 

Dee titel Atomisme en individualisme combineert respectievelijk een belangrijke rode 
draadd in het werk van de Amsterdamse fysici en de kenmerkende sfeer van de 
Amsterdamsee natuurkunde. Atomisme, algemeen gesteld het geloof in reëel 
bestaandee deeltjes als onderliggend fundament achter natuurverschijnselen, speelt in 
hett werk van de Amsterdamse fysici een opvallende rol. Individualisme was 
kenmerkendd voor de wijze waarop de belangrijke onderzoekers tot hun prestaties 
kwamenn en biedt een verklaring voor de successen en de tekortkomingen van de 
Amsterdamsee natuurkunde. 

Dezee studie is onderverdeeld in drie delen die iederr een periode bestrijken. Deel 1 
behandeltt de periode 1877-1900. Het waren de pioniersjaren waarin de 

11 Zoals: B. Willink , Burgerlijk sciëntisme en wetenschappelijk toponderzoek. Sociale 
grondslagengrondslagen van nationale bloeiperioden in de negentiende-eeuwse 
bètawetenschappenbètawetenschappen (Rotterdam 1988); B. Willink, 'Origins of the Second Golden 
Agee of Dutch science after 1860: intended and unintended consequences of 
educationall  reform', Social studies of science 21 (1991) 503-526; B. Willink, De 
TweedeTweede Gouden Eeuw. Nederland en de nobelprijzen voor natuurwetenschappen 
(Amsterdamm 1998); K. van Berket, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de 
natuurwetenschapnatuurwetenschap in Nederland 1580-1940 (Meppel, Amsterdam 1985) 127-138; 
K.. van Berkel, Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse 
wetenschapsgeschiedeniswetenschapsgeschiedenis (Amsterdam 1998) 149-187. 
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Amsterdamsee natuurkunde geheel draaide om Van der Waals, lange tijd de enige 
hoogleraar.. Het tweede deel laat zien dat vanaf de eeuwwisseling tot beginjaren 
twintigg van de twintigste eeuw de natuurkunde uitgroeide tot een volwaardige 
discipline.. In de periode 1923-1940 (deel 3) veranderden de structuren in wezen niet 
meer.. In de eerste twee perioden ligt de nadruk op de opbouw van de discipline en 
dee plaats die de natuurkunde binnen de universiteit werd toegekend. In de laatste ligt 
meerr het accent op de interne ontwikkelingen binnen de natuurkundige wereld en 
getrachtt wordt iets van de sfeer van de Nederlandse natuurkunde in het interbellum 
weerr te geven. 

Iederr deel valt uiteen in twee hoofdstukken. Ieder eerste hoofdstuk van een 
deell  beschrijft de institutionele en personele gebeurtenissen van de betreffende 
periode.. De hoogleraren en andere relevante individuen worden voorgesteld. De 
plaatss van de Amsterdamse natuurkunde binnen de Nederlandse fysica komt aan 
bod.. Ook worden de uitbouw van de natuurkunde met de uitbreiding van laboratoria, 
instrumentariumm en ondersteunend personeel geschetst. Vervolgens wordt uitgebreid 
stilgestaann bij het onderwijs. Impressies van de 'studie van alledag' kunnen de 
historiografiee aanvullen, die zich veelal richt op de discussies over en de regelingen 
voorr het hoger onderwijs.2 Aan het slot van ieder eerste hoofdstuk komt de 
natuurkundestudentt aan bod. Gekeken wordt naar zijn plaats in het studentenleven, 
zijnn afkomst, bestemming en belevingswereld. 

Dee wetenschappelijke productie wordt - zeker tegenwoordig - als het meest 
gezichtsbepalendd beschouwd voor een universitaire discipline. De reputatie van een 
universitairee wetenschap is vooral gebaseerd op de onderzoeksprestaties. In het 
tweedee hoofdstuk van ieder deel worden de belangrijke wetenschappelijke 
wapenfeitenn uit de betreffende periode behandeld. Het eeuwige dilemma hierbij is 
datt een diepgravende beschouwing de niet-fysisch geschoolde lezers boven de pet 
gaat,, terwijl een oppervlakkige behandeling de exact georiënteerde lezer niet zal 
bevredigen.. Er is voor gekozen om af te zien van een al te grote diepgang. De reden 
iss dat hier de geschiedenis wordt geschreven van een academische institutie. Binnen 
diee discipline hebben zich verschillende individuen onafhankelijk van elkaar, en 
slechtss in een beperkte mate binnen een bepaalde 'Amsterdamse traditie', met heel 
diversee takken van onderzoek beziggehouden. Een diepgaande analyse van de fysica 
vann alle Amsterdamse hoogleraren is ten eerste ondoenlijk en zegt ten tweede meer 
overr de individuele wetenschappers dan over de Amsterdamse fysische discipline. Er 
zall  derhalve worden volstaan met een globale beschrijving van de wetenschappelijke 
activiteiten.. Gezocht wordt naar het meest kenmerkende van de wetenschapper, naar 
zijnn wetenschapsopvattingen en naar de wisselwerking van de wetenschapper met de 
Amsterdamsee natuurkunde. Desondanks zullen niet alle lezers voldoende vakkundig 
off  geïnteresseerd zijn in de wetenschapsinhoudelijke verhandelingen. Voor hen zijn 
dee techiüsch-inhoudelijke paragrafen met een asterisk gemarkeerd. Deze paragrafen 

22 M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980. Een 
onderwijskundigonderwijskundig overzicht 3 dln (Eindhoven 1987); P. Baggen, Vorming door 
wetenschap:wetenschap: universitair onderwijs in Nederland 1815-1960 (Delft 1998); J.C.M. 
Wachelder,, Universiteit tussen vorming en opleiding. De modernisering van de 
NederlandseNederlandse universiteiten in de negentiende eeuw (Hilversum 1992); G. Jensma, H. 
dee Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815-1940 
(Hilversumm 1997). 
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kunnenn eenvoudig worden overgeslagen zonder dat de lezer de rode draad 
kwijtraakt.. De belangrijkste aspecten ervan worden ook kort en in eenvoudige 
bewoordingenn in de overige tekst aangestipt. Aan het eind van ieder deel volgt een 
conclusiee van de behandelde periode. Door de gekozen opbouw worden sommige 
zakenn - vanuit een verschillende invalshoek - op meerdere plaatsen besproken. 

Dezee studie begint echter met het historiografische debat over de Tweede Gouden 
Eeuww en het ontstaan van de onderzoeksuniversiteit in Nederland. Die prelude vormt 
dee leidraad voor de inbedding van de geschiedenis van de Amsterdamse natuurkunde 
inn de Nederlandse wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis. 
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PreludePrelude La science pour la science 

Inn het laatste kwart van de negentiende eeuw stond plotseling een aantal Nederlandse 
natuurwetenschapperss op die tezamen zo succesvol waren dat ze een tijdperk in de 
vaderlandsee wetenschapsgeschiedenis inluidden dat is bestempeld als de Tweede 
Goudenn Eeuw'. 

Dee komst van étut bloeiperiode is des te opmerkelijker omdat de 
Nederlandsee natuurwetenschap in de decennia daarvoor nauwelijks baanbrekende 
resultatenn had opgeleverd. De weinig opwindende ontwikkelingen in de eerste helft 
vann de negentiende eeuw worden vooral in verband gebracht met het functioneren 
vann de universiteiten. Ze werden voornamelijk als een onderwijsinstelling gezien, 
waardoorr aan wetenschappelijk onderzoek geen prioriteit werd toegekend. De 
natuurwetenschappen,, die ook al weinig eigen studenten hadden, kregen nauwelijks 
middelenn toebedeeld.3 

Alss verklaring voor de spectaculaire komst van de Tweede Gouden Eeuw 
wordenn door wetenschapshistorici traditioneel twee onderwijshervormingen 
opgevoerd:: De Wet op het middelbaar onderwijs uit 1863 en de Wet op het hoger 
onderwijss uit 1876. De belangrijkste bepaling van de eerste wet was de instelling van 
dee Hogere Burger School (HBS). Het lesprogramma van de HBS legde een grote 
nadrukk op de natuurwetenschappen en schiep daarmee een behoefte aan docenten 
mett een opleiding aan de natuurwetenschappelijke faculteit. Deze onderwijsvorm 
wass een groot succes, expandeerde snel en bood generaties lang een haast 
gegarandeerdee en respectabele arbeidsplaats voor afgestudeerde 
natuurwetenschappers.. Meer studenten dan voorheen durfden nu een 
natuurfilosofischee studie aan. Daarnaast bleek het curriculum van de HBS - in 
tegenstellingg tot dat van het gymnasium, de traditionele vooropleiding voor de 
universiteitt - een uitstekende vooropleiding voor toekomstige natuurwetenschappers 
tee bieden. De overgrote meerderheid van de belangrijke Nederlandse wetenschappers 
tott 1940 heeft een vooropleiding aan de HBS gehad.4 

Dee Wet op het hoger onderwijs uit 1876, die na een decennialange discussie 
zijnn voorganger, het Organiek Besluit van 1815 verving, betekende volgens veel 
historicii  dat de universiteiten het wetenschappelijk onderzoek als taak kregen 
toegevoegd:: de zogenaamde onderzoeksuniversiteit kreeg gestalte. De wet zou 
hebbenn geleid tot een zodanige verbetering van de omstandigheden voor 
wetenschapsbeoefeningg dat ze een belangrijke pijler zou zijn onder het ontstaan van 
dee Tweede Gouden Eeuw. Kort na het ingaan van de wet werden tal van nieuwe 

33 K. van Berkel, Voetspoor, 111-119. 
44 B. Willink, 'Een inleiding tot de Tweede Gouden Eeuw. De wetten van 1863 en 
18766 en de wedergeboorte van de Nederlandse natuurwetenschap', Hollands 
maandbladmaandblad 22 (1980) 3-9, aldaar 4-6; B. Willink, Sciëntisme, 227-235; Willink , 
TweedeTweede Gouden Eeuw, 24-36; Van Berkel, Citaten, 162-164; J.L. Oosterhoff, 'De 
opkomstt van een "vaderlandsche natuurkunde" aan de Leidse universiteit in de 
tweedee helft van de negentiende eeuw*, in: W. Otterspeer (red.), Een universiteit 
herleeft.herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse universiteit vanaf de tweede helft 
vanvan de negentiende eeuw (Leiden 1984) 103-124, aldaar 104-106. 
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leerstoelenn en laboratoria in de exacte disciplines in het leven geroepen. De 
achtergrondd voor de nieuwe taakstelling zou de overtuiging zijn die zich in de 
Nederlandsee samenleving had genesteld dat wetenschap een geestelijk goed is, 'dat 
waardd is om zichzelfs wille beoefend te worden'.6 Deze nieuwe perceptie, die door 
wetenschapssocioloogg B. Willink sciëntisme wordt genoemd, wordt toegeschreven 
aann een uit Duitsland overgewaaid wetenschapsideaal.7 

Recentelijkk is deze 'institutionele' visie onder vuur komen te liggen. Het is 
niett houdbaar gebleken om de Tweede Gouden Eeuw toe te schrijven aan twee 
onderwijswetten.88 Het is zaak om tot een nieuwe, coherente kijk te komen op 
universiteitt en wetenschap in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

EerstEerst denken, dan doen 
Dee vroeg-negentiende-eeuwse universiteit is wel getypeerd als een 
'vormingsuniversiteit'.. Deze was een typisch product van de hiërarchische 
standenmaatschappijj  die Nederland in die dagen was. Het doel van de 
vormingsuniversiteitt was niet zozeer het leveren van een gespecialiseerde vakstudie, 
maarr het bieden van een savoir vivre voor het leven in de hogere standen. Het 
socialee aspect van de studie, dat zich afspeelde in het corps, was van groot belang als 
voorbereidingg op de toekomst van de student. Er werd veel waarde gehecht aan de 
vrijheidd van de student om zijn eigen studie te kunnen indelen (Lernfreiheit), wat 
onderr meer tot uiting kwam in de afwezigheid van een vastgestelde studievolgorde 
enn in het verzet tegen iedere poging tot het verzwaren van de exameneisen. Van het 
niveauu van de academische studie kan onder deze omstandigheden geen al te grote 
voorstellingg worden gemaakt.9 

Hett curriculum bood een klassieke, encyclopedische studie met het Latijn 
alss voertaal. De student kreeg een vast pakkett vakken en kennis aangereikt. Het 
vormingsideaall  dat hiermee gepaard ging was in de woorden van 

55 Willink, 'Inleiding' 6-8; Willink, Sciëntisme, 235-244; Willink , Tweede Gouden 
EeuwEeuw 42-56; Van Berkel, Voetspoor, 127-138; Van Berkel, Citaten, 165-176. 
66 Van Berkel, Voetspoor, 128. 
77 Van Berkel, Voetspoor, 128-132; B. Willink, Sciëntisme, 78-139. 
88 Wachelder, Vorming en opleiding, 27-33; F. van Lunteren,' "Van meten tot 
weten".. De opkomst der experimentele fysica aan de Nederlandse universiteiten in 
dee negentiende eeuw', Gewina 18 (1995) 102-138; Baggen, Vorming door 
wetenschap,wetenschap, 110-121; K. van Berkel, Citaten, 149-188; B. Theunissen, 'Nut en nog 
eenseens nut'. Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronderzoekers, 1800-1900 
(Hilversumm 2000) 99-104; AJ.P. Maas, 'Tachtigers in de wetenschap. Een nieuwe 
kijkk op het ontstaan van de Tweede Gouden Eeuw' in de Nederlandse 
natuurwetenschap',, Tijdschrift voor Geschiedenis 3 (2001) 354-376, aldaar 354-357. 
9J.M.. Wachelder, 'Wetenschappelijk vorming - een omstreden kwestie', Gewina 16 
(1993),, 123-140, aldaar 135-137; J. Wachelder, 'Academische vrijheid aan de 
Nederlandsee universiteiten in de negentiende eeuw', in: J.C.H. Blom, AJ. Kox, T.J. 
Veenn (red.), Academische vrijheid (Amsterdam 1995) 61-93, aldaar 64-68; P.A. 
Baggen,, 'Academische vrijheid in een verwetenschappelijkte samenleving', in: 
ibidem,, 117-142, aldaar 122-126. 
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universiteitshistoricuss P. Baggen, het 'zelfstandig leren denken'. De student moest 
eenn zelfstandig oordeel kunnen vormen over wat hij te leren kreeg. Met de 
vervaardigingg van een proefschrift kon hij aantonen hiertoe aan het eind van de 
studiee in staat te zijn. De typische didactische hulpmiddelen die bij het 'zelfstandig 
lerenn denken' hoorden waren kabinetten, botanische tuinen en demonstratie-
experimenten.. Klassieke eruditie en het aangeleerde vermogen om zich zelfstandig 
eenn oordeel te vormen waren eigenschappen waarvan werd gemeend dat de 
maatschappijj  het meest ermee was gediend. 

Inn de hiërarchie van faculteiten was de juridische de meest prestigieuze. De 
leidendee stand in Nederland bestond voor een groot deel uit juristen.11 Een studie 
aann de natuurwetenschappelijke, ofwel 'natuurfilosoflsche' faculteit, stond veel lager 
inn aanzien. De natuurfilosofische faculteit bood ook pas sinds de Franse Tijd een 
volwaardigee studie. Daarvoor hadden de natuurwetenschappen deel uitgemaakt van 
dee brede artes-faculteit, waaruit ook de letterenfaculteit was voortgekomen. Tijdens 
hett ancien régime begon een universitaire studie met een propedeuse aan deze 
algemeenn vormende arfey-faculteit. Het vervolg van de studie vond plaats aan één 
vann de 'hogere*  faculteiten: de medische, de juridische of de theologische faculteit. 
Eenn erfenis uit het verleden was dat medische studenten hun studie begonnen met 
eenn propedeuse aan de natuurfilosofische faculteit en in de praktijk bleef hierin ook 
haarr voornaamste taak bestaan.12 

Wass de juridische faculteit de meest prestigieuze, de medische was in veel 
opzichtenn de meest vooruitstrevende faculteit in de negentiende eeuw. In de 
geneeskundee valt voor het eerst een verschuiving waar te nemen van het ideaal van 
hett 'zelfstandig leren denken* naar het 'zelfstandig leren praktizeren'.13 Deze 
verschuivingg wordt bij uitstek geïllustreerd door de komst van het 
onderwijslaboratorium.. In plaats van te aanschouwen gingen de studenten daar zelf 
proevenn doen. Empirische verwerking kreeg meer nadruk. Ook de kijk op 
wetenschapp veranderde bij de vooruitstrevende geneeskundigen. Wetenschap werd 
nuu meer beschouwd als een dynamisch proces en minder als het overleveren van 
onveranderlijkee kennis. Geleidelijk aan 'schiet het idee wortel dat de 
wetenschapsbeoefeningg een activiteit is die draait om de originaliteit van de 
bijdragenn van de onderzoekers'.14 Het is wellicht ook niet geheel toevallig dat de 
belangrijkstee Nederlandse wetenschapper halverwege de negentiende eeuw - F.C. 
Donderss - een medicus was, en dat twee vooruitstrevende natuurwetenschappers - P. 
Hartingg en GJ. Mulder - een geneeskundige achtergrond hadden.1 

Dee trend die sommige delen van de geneeskunde vertoonden werd echter 
langg niet overal en in alle faculteiten gevolgd. In de natuurwetenschap bleef 
bijvoorbeeldd vooralsnog veel bij het oude. Hiervoor zijn twee redenen te geven. Ten 
eerstee werd haar vooral een vormende waarde toegedicht, wat haar een andere 

Baggen,, Vorming door wetenschap, 40-63. 
111 Ibidem, 67. 
122 M. Groen, Wetenschappelijk onderwijs U, 3-18; Van Berkel, Voetspoor, 98-105 
enn 116. 
133 Baggen, Vorming door wetenschap, 70-86; zie ook: Wachelder, Vorming en 
opleiding,opleiding, 95-110. 

Baggen,, Vorming door wetenschap, 73. 
155 B. Theunissen, Nut, 57 en 81; Van Berkel, Voetspoor, 119-127. 
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positiee gaf dan de medische wetenschap. Ze miste de prikkel uit de praktijk. In de 
tweedee plaats was het aantal natuurwetenschappers veel kleiner. De medici vormden 
inn sterkere mate een eigen gemeenschap met een interne dynamiek, waar 
bijvoorbeeldd halverwege de eeuw al eigen, nationale periodieken circuleerden. Veel 
vann de vooruitstrevende ontwikkelingen in de geneeskunde vonden ook hun 
oorsprongg buiten de universiteiten. 

Dee meest opmerkelijkee vernieuwing in de natuurwetenschap aan de 
universiteitt was een voorzichtige (maar wel vroege) opgang van het 
onderwijslaboratoriumm in de scheikunde. Dit was te danken aan de inspanningen van 
dee scheikundige G.J. Mulder. Hij en zijn leerlingen introduceerden vanaf 1845 
chemischee laboratoria in Utrecht, Groningen en aan het Amsterdamse Athenaeum. In 
dee natuurkunde ontstonden hier en daar de mogelijkheden voor de studenten om - zij 
hett onder primitieve omstandigheden - praktisch onderzoek te doen.16 

Dee doorbraak van het 'leren praktiseren'' betekende ook niet vanzelf de 
komstt van het onderzoeksethos bij de hoogleraren, en derhalve de komst van de 
onderzoeksuniversiteit.. Het onderzoeksethos hield een verschuiving in van de 
activiteitenn van de hoogleraren. Het accent werd verlegd van het op de studenten 
gerichtee onderwijs naar het op vakgenoten gerichte gespecialiseerde onderzoek (en 
vervolgenss het overbrengen van deze houding op studenten). 'Leren praktiseren' 
impliceerdee dit allerminst. Harting en Mulder combineerden bijvoorbeeld het ideaal 
vann het 'leren praktiseren*  met de mening dat een hoogleraar allereerst een docent is 
diee zijn studenten een algemeen vormende opleiding moet bieden. Harting en Mulder 
mogenn dan ook niet aan het begin van de nieuwe (bloei)periode worden geplaatst. 
Daarvoorr hadden zij - net als Chr.H.D. Buys-Ballot, de bekende Utrechtse 
meteoroloogg - een te traditionele opvatting over wetenschapsbeoefening en het 
hoogleraarschap.177 De opkomst van de onderzoeksuniversiteit vloeide dus niet 
automatischh voort uit veranderende wetenschapsopvattingen binnen de 
universiteiten. . 

J.. Huizinga, 'De geschiedenis der universiteit gedurende de derde eeuw van haar 
bestaan,, 1814-1914', in: Verzamelde werken Vm (Haarlem 1951) 36-339, aldaar 
230-236;; W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de 
negentiendenegentiende eeuw ('s-Gravenhage, Haarlem 1992) 119-136 en 146-147; H.G. 
Heijmans,, Wetenschap tussen universiteit en industrie. De experimentele 
natuurkundenatuurkunde in Utrecht onder W.H. Julius en LS. Ornstein 1896-1940 (Rotterdam 
1994)) 7-10; Van Lunteren, 'Meten tot weten', 111-122; H.A.M. Snelders, 'De 
beoefeningg van de natuurkunde in het negentiende-eeuwse Utrecht', N.G 200. 
NatuurkundigNatuurkundig gezelschap te Utrecht (Utrecht 1977) 83-98; H.A.M. Snelders, 'De 
schei-- en natuurkunde aan de Utrechtse universiteit in de negentiende eeuw', 
TijdschriftTijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde 
enen techniek 7 (1984) 32-48; H.A.M. Snelders, 'Chemische laboratoria in de 
negentiendee eeuw', Tijdschrift voorde geschiedenis der geneeskunde, 
natuurwetenschappen,natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 9 (1986) 204-215, aldaar 204-208; H. 
KamerlinghOnnes,, 'LevensberichtR.A. Mees', JaarboekK.A.W. 1888,61-77. 
177 Theunissen, Nut, 63-64 en 78-79; zie ook: Van Berkel, Voetspoor, 169-170. 
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WetWet en wetenschap 
Hett  tastbare bewijs voor  het opwekken van de onderzoeksuniversiteit in de wet van 
18766 wordt wel gezien in de formulerin g van de functie van hoger  onderwijs:18 

dee vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der 
wetenschappenn en tot het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen, 
waarvoorr  eene wetenschappelijke scholing vereist wordt.19 

Dee 'zelfstandige beoefening der  wetenschappen' kwam niet in de oude regeling voor. 
'Onderwij ss en onderzoek werden beschouwd als schering en inslag van hetzelfde 
weefsel,, onderzoek werd nu een integraal onderdeel van de taak van de hoogleraar', 
verwoorddee wetenschapshistoricus K. van Berkel de implicaties van deze 
zinssnede.200 Een nieuw wetenschapsideaal dat zich in de samenleving had genesteld 
vondd zo zijn weg naar  de universiteiten. 

Datt  er  ernst werd gemaakt om de nieuwe opvatting een plaats te geven 
binnenn de universiteit, zo vervolgen de historici, blijk t uit de investeringen in de 
universiteitenn die volgden op de inwerkingtredin g van de wet: tal van nieuwe 
leerstoelenn werden gecreëerd (mede dankzij  de komst van de Universiteit van 
Amsterdamm verdubbelde het aantal in de natuurwetenschappen) en verschillende 
laboratoriaa verrezen in de decennia na 1876. Het natuurwetenschappelijke landschap 
veranderdee totaal van aanzien.21 

Opp deze interpretati e valt het nodige aan te merken. Het merkwaardige is 
tenn eerste dat er  nergens in de uitwerkin g van de wet een toespeling wordt gemaakt 
opp onderzoek als taak van de universiteit. Er  wordt slechts gesproken over 
onderwijs.. De wet vindt een pensioenleeftijd van zeventig jaar  voor  hoogleraren in 
hett  belang van het onderwijs, een hoogleraar  wordt benoemd 'tot het onderwijs van 
bepaaldee vakken', privaatdocenten worden toegelaten 'tot het geven van hoger 
onderwijs'onderwijs' en ook de 'gebouwen, verzamelingen en hulpmiddelen', zoals laboratoria, 
zijnn er  'voor  het onderwijs' [mij n cursief].22 

Ookk het feit dat na de inwerkingtredin g van de nieuwe wet nieuwe 
laboratoriaa verschenen en nieuwe aanstellingen in de natuurwetenschappelijke 
faculteitt  werden gedaan, kan in verband worden gebracht met de behoeften van het 
onderwijs.. Het onderwijs in de natuurwetenschappen werd, in navolging van de 
geneeskunde,, steeds gespecialiseerder. Didactische vernieuwingen ('leren 
praktiseren')) vereisten de komst van onderwijslaboratoria en het aantal medische en 
natuurwetenschappelijkee studenten nam toe. Door  het lange uitblijve n van de wet 
warenn veel noodzakelijke investeringen uitgebleven. 

Bovendienn past de toename van de uitgaven aan het onderwijs geheel in de 
evolutiee die de overheidsuitgaven in die tij d doormaakten. Nadat de Nederlandse 
overheidd een financiële crisis beginjaren veertig te boven was gekomen, werden de 

188 Onder  anderen: Van Berkel, Citaten, 167. 
199 Handelingen der Staten Generaal, bijlagen zitting 1874-1875, no. 30.1, 
'Gewijzigdd ontwerp van de wet', 11. 
200 Van Berkel, Citaten, 171. 
211 Van Berkel, Voetspoor, 132-133; Willink , Tweede Gouden Eeuw, 42-54. 
222 Handelingen Staten Generaal, bijlagen zitting 1874-1875, no. 30.1, 'memorie van 
beantwoording',, 7-8 en 30.2 'gewijzigd ontwerp van de wet', 14. 
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overschottenn op de begrotingen in de jaren vijfti g vooral ingezet om 
overheidsschuldenn af te lossen. Vanaf de jaren zestig ontstond er substantieel ruimte 
omm de uitgaven op andere gebieden te verhogen. Voorbeelden daarvan vormen de 
infrastructuurr en het onderwijs. Meer geld voor de universiteiten wijst dus niet per se 
opp nieuwe prioriteiten in de uitgaven. Er is geen enkele aanwijzing dat de 
Nederlandsee bestuurders plotseling behept raakten met het sciëntisme en meer oog 
kregenn voor wetenschappelijk onderzoek 'om zichzelfs wille'. Het geld was er nu 
eenmaall  en het kwam vrij toen de nieuwe wet in werking trad.23 

Inn de vaak geciteerde zinsnede 'voorbereiding tot zelfstandige beoefening 
derr wetenschappen' valt op dat er niet staat dat hoogleraren zelf wetenschappelijk 
onderzoekk moesten verrichten. De 'zelfstandige beoefening der wetenschappen' 
betroff  de uitdrukking van een vormingsideaal dat de studenten ten deel moest vallen. 
Daarbijj  moet met 'wetenschap' niet zozeer de opleiding tot wetenschappelijke 
onderzoekerr in de huidige betekenis worden verstaan, maar de vorming tot 
'zelfstandig'' denker, conform het toenmalige vormingsideaal. 

Dee conclusie is dat de opstellers van de wet het blijkbaar helemaal niet 
nodigg vonden om zich over wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit uit te 
spreken.. Zoals J. Huizinga al opmerkte was de vraagstelling die de wetgevers 
hanteerden:: 'wat is hoger onderwijs? niet: wat zijn universiteiten?'24 Veranderingen 
inn de verhouding tussen universiteit en wetenschap hebben zich buiten de wetgeving 
omm voltrokken. 

Doorr J.C.M.Wachelder is reeds de interpretatie onder vuur genomen dat 
mett de wet van 1876 in één pennenstreek van bovenaf de onderzoeksuniversiteit in 
hett leven werd geroepen. Volgens Wachelder was de komst van de 
onderzoeksuniversiteitt een pendant van maatschappelijke veranderingen die hij 
samenvatt onder de term 'modernisering'. Deze modernisering behelst een 
kwalitatievee omslag in de samenleving die zich laat situeren in de negentiende eeuw 
enn die zich het kortst laat omschrijven als een verschuiving van een statische 
standensamenlevingg naar een - door democratisering, schaalvergroting en 
industrialiseringg - meer dynamische maatschappij. In het onderwijs uitte die zich 
doorr het verleggen van de nadruk van de reproductie van bestaande kennis naar een 
denkenn in processen.25 Ook het (dynamische) wetenschappelijke onderzoek zoals dat 
inn de loop van de eeuw op gang komt, in de woorden van Wachelder: 'het 
communicatieff  proces rondom een beperkt aantal controverses'26, is hier een 
exponentt van. Ofschoon zowel Wachelders bevindingen als zijn functionalistische 
methode,, die is gebaseerd op de systeemtheorie van N. Luhmann, niet onbekritiseerd 
zijnn gebleven27, is het zijn verdienste dat hij veranderingen in de academische wereld 
inn een maatschappelijke context heeft geplaatst. 

Ookk Baggen ziet geen institutionalisering van de wetenschap in de Wet op 
hogerr onderwijs. Hij meent althans dat zelfs aan het eind van de negentiende eeuw 
hett wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit nog weinig voorkwam omdat het 

J.L.. van Zanden, A van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en 
economischeeconomische ontwikkeling (Amsterdam 2000) 218-219. 
244 Huizinga, 'Universiteit', 286. 

Wachelder,, Vorming en opleiding, passim. 
266 Ibidem, 205. 
277 Jensma, De Vries, Hoger onderwijs, 50-54. 
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geenn 'officieel karakter*  droeg. Wetenschappelijk onderzoek was een soort 
vrijetijdsbestedingg van de hoogleraar.28 Zijn bewering dat er nauwelijks 
wetenschappelijkk onderzoek werd verricht is echter een onderschatting.29 Hoewel 
wetenschappelijkk onderzoek inderdaad geen (wettelijk) 'officieel karakter' droeg, 
maaktee het wel degelijk voor veel hoogleraren deel uit van hun taakopvatting. 
'Wetenschapsbeoefening**  was weliswaar niet in de wet verankerd, maar was altijd al 
mett de professorale waardigheid geassocieerd. Wetenschap was zo bezien dus wel 
degelijkk een geïnstitutionaliseerde taak van de hoogleraar. Wat er in het laatste deel 
vann de negentiende eeuw gebeurde - en waar de aandacht naar uit dient te gaan - is 
datt de opvatting bij de professoren veranderde over wat wetenschap inhield. 

Medee onder impuls van de studies van Wachelder en Baggen hebben enkele 
wetenschapshistoricii  de invloed van de wet van 1876 genuanceerd. Met de wet werd 
niett meer rechtstreeks dee onderzoeksuniversiteit ingesteld, maar ze legde in hun ogen 
well  'een zwaarder accent op de wetenschapsbeoefening'30 en ze schiep de kaders 
waarinn het onderzoeksethos zich kon gaan manifesteren.3I 

Uitt het voorgaande mag echter worden geconcludeerd dat de 
historiografischee vraagstelling naar het verband tussen de wet en het ontstaan van de 
onderzoeksuniversiteitt vruchteloos is. De invloed van de wet kan slechts met de 
grootstee welwillendheid worden gezocht in het formeel wegruimen van rigiditeiten 
uitt de oude regeling, waarin bijvoorbeeld het aantal hoogleraren per faculteit was 
vastgelegdd en waarin het Latijn tot academische voertaal was bestempeld. Deze 
bepalingenn waren echter al lang door de praktijk achterhaald en vormden niet echt 
eenn rem op de ontwikkelingen. De vraag naar de komst van de 
onderzoeksuniversiteitt is de vraag naar de wijze waarop het onderzoeksethos zich 
meesterr maakte van de hoogleraren en hoe het vervolgens gecanoniseerd raakte bij 
dee bestuurders en de samenleving. 

VanVan Biedermeier tot einzelganger 
Voorr een verklaring van de spectaculaire cesuur in de Nederlandse 
natuurwetenschappenn is een bredere blik op de plaats van wetenschap en 
wetenschapperr in de Nederlandse samenleving nodig. Net als de universiteit kan ook 
dee wetenschapper niet los worden gezien van zijn omgeving. 

Dee Nederlandse staat was in de Bataafse en Franse tijd van bovenaf 
geünificeerdd maar bleef aan de basis verdeeld en verknipt. Ten eerste in sociaal 
opzichtt Het negentiende-eeuwse Nederland was een standensamenleving met een 
geringee sociale mobiliteit. Die standen waren echter niet juridisch gegrondvest. 
Daaromm werden uiterlijkheden belangrijk om het de facto standsverschil tot 

Baggen,, Vorming door wetenschap, 121. 
299 Zie ook: Theunissen, Nut, 102. 
300 Ibidem, 103. 
311 Ibidem, 99-104; K. Van Berkel (red.), Het oude instituut en de nieuwe Akademie. 
OverheidOverheid en wetenschapsbeoefening omtrent het midden van de negentiende eeuw 
(Amsterdamm 2000) 39-63, m.n. 61. 
322 Groen, Wetenschappelijk onderwijs I, 39-40; Otterspeer, Wiekslag, 57-61 en 336-
337. . 
333 Deze paragraaf is gebaseerd op: Maas, Tachtigers'. 
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uitdrukkingg te brengen. Iemands positie in de samenleving werd afgelezen aan de 
'uiterlijkee tekenen van welstand'. Hierdoor speelden in de dagelijkse omgang 
conventiess een overheersende rol. De hoogleraren waren exemplarische 
vertegenwoordigerss van de geleerde stand en gedroegen zich ook zo: 

Dee Nederlandsche professor had die bijkans ecclesiastieke waardigheid op 
tee houden in uiterlijk en manieren. Hij "dient in het zwart gekleed te gaan, 
zijnn gezigt in deftige plooyen te zetten, op een afgemeten toon te spreken, 
enn van een aantal genietingen des levens zich te onthouden"(...) Er zijn 
professorenn geweest, die nog omstreeks 1870 niet anders dan in rok en 
wittee das college gaven, totdat een welgezinde raadsman hun eens 
vertelde,, dat dit tenue als werkpak enkel meer door kellners werd 
gedragen.35 5 

Eenn hoogleraar in de natuurwetenschap zag zichzelf ook niet in de eerste plaats als 
fysicuss of wiskundige, maar als hoogleraar. 

Tenn tweede was de geografische eenwording nog zeer onvolkomen. Door 
dee beperkte infrastructuur en barrières van tol, lokale accijnzen en verschillende 
regelss speelde het leven zich vooral af op lokaal niveau, zelfs voor de intelligentsia 
(toenn 'geleerde stand' genoemd).37 Het brandpunt van de negentiende-eeuwse 
wetenschapp lag in de eerste decennia van de eeuw in lokale geleerde genootschappen 
waarr werd gewerkt aan de 'bevordering van de kennisse in de proefondervindelijke 
wijsbegeertee en andere wetenschappen' en 'de aankweking eener nuttige en 
aangenamee samenleving'.38 Het gevolg was dat alle geleerde activiteiten een sterk 
persoonlijkk karakter droegen. Ze waren op een algemeen publiek gericht met als 
belangrijkk doel om de geleerdheid van de persoon in kwestie te bevestigen. Het 
wetenschappelijkk werk was extravert en pontificaal.39 De natuurwetenschappehjke 
activiteitenn die in de genootschappen werden bedreven waren weinig innovatief; 
vaakk werden opzienbarende proeven uit het buitenland herhaald. Een andere 
manierr voor de hoogleraar om zich aan zijn medeburgers te tonen was door 
'gewichtig'' in allerlei commissies en comités plaats te nemen. Hiermee kon hij zijn 
'onnoemelijke'' wijsheid etaleren en zo - wat het hoogste goed was - een 'nuttig lid 
derr maatschappij' zijn. Aan publiceren werd niet zo'n belang gehecht als 

344 Th. van Tijn, 'Sociale verhoudingen en opvattingen daarover', Algemene 
geschiedenisgeschiedenis der Nederlanden (AGN) Xü (Bussum 1981-1982) 132-137. 
355 Huizinga, 'Universiteit', 164-165. 
366 Van Lunteren, 'Meten tot weten', 114-115. 
377 R. Aerts, 'Bevoegde autoriteiten. Burgerlijke intellectuelen in de negentiende 
eeuw.. Een groepsportret', De negentiende eeuw 22 (1998) 72-95, aldaar 77; R. 
Aerts,, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De 
GidsGids (Amsterdam 1997) 35-39. 
388 H.A.M. Snelders, 'De natuurwetenschappen in de lokale wetenschappelijke 
genootschappenn uit de eerste helft van de negentiende eeuw'. De negentiende eeuw 7 
(1983)) 102-122. 
399 Baggen, 'Academische vrijheid', 123. 
400 Snelders, 'Lokale wetenschappelijke genootschappen', 102-122. 
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tegenwoordig,, maar wanneer het gebeurde had het vaak de vorm van leerboeken en 
overzichtswerken. . 

Datt originaliteit geen hoog streven was hing samen met een tweede 
prestaüeremmendd kenmerk van de Nederlandse samenleving: de bedaagde, 
burgerlijkee biedermeiercultuur. Deze houding nestelde zich in Nederland, in 
tegenstellingg tot andere landen, tot in de hoogste culturele echelons. De Nederlandse 
negentiende-eeuwsee hogere burgerij was tot in het diepst van haar wezen gekeerd 
tegenn het overdadige en overmatige. De Nederlandse burger diende zich in alles te 
beheersen.. Deze mentaliteit verhinderde wetenschappelijke diepgang. Waar er 
origineell  wetenschappelijk onderzoek was te bespeuren, was het vaak beschrijvend 
off  classificerend van aard. In de fysica keek men naar vlammetjes en vonkjes. In de 
plant-- en dierkunde bloeide de taxonomie, het systematiseren van dieren en planten. 
Enn anders was er sprake van 'nuttig' toegepast onderzoek. Gedrevenheid en 
monomaniee pasten niet bij een negentiende-eeuwse man van de geleerde stand. Zijn 
mentalee instelling verhinderde dat hij zich in een ivoren toren van de samenleving 
afkeerdee om zich 'onbeheerst' op wetenschappelijk onderzoek te storten. 

Dee grote omslag in de Nederlandse natuurwetenschap kwam toen de 
'pionierss van de Tweede Gouden Eeuw' opstonden. Een generatie wetenschappers -
waarvann de fysici H.A. Lorentz, H. Kamerlingh Onnes en Van der Waals, de 
astronoomm J.C. Kapteyn, de plantkundige Hugo de Vries en de scheikundige J.H. van 
'tt Hoffde belangrijksten waren - vervoegde zich aan het front van de internationale 
wetenschappelijkee ontwikkelingen. Ze zetten met baanbrekend werk Nederland 
nadrukkelijkk op de wetenschappelijke wereldkaart. Kenmerkend voor deze pioniers 
warenn een niet aflatende werklust, het vermogen om zich op (zeer) lange 
termijnprojectenn te concentreren en een relatief isolement waarin de meesten tot 
ongeveerr de eeuwwisseling hun wetenschap beoefenden. Het waren individualisten 
diee zich terugtrokken in een ivoren toren en in de 'esotherische' wereld van het 
gespecialiseerdee wetenschappelijke onderzoek.41 Overigens wil dit natuurlijk niet 
zeggenn dat ze in alle opzichten volkomen einzelganger waren of altijd geïsoleerd 
blevenn werken. 

Datt deze briljante individuen niet door instituties zijn 'gecreëerd' in een met 
sciëntismee doordrenkte maatschappij, bewijst de geringe materiële ondersteuning die 
dee pioniers hadden bij hun onderzoek. Voor de eeuwwisseling kwamen er op de 
keperr beschouwd maar weinig onderzoeksfaciliteiten tot stand. In Amsterdam 
bijvoorbeeldd wist Van 't Hoff weliswaar een heuse chemische onderzoeksschool in 
tee stellen, maar dat betekende voornamelijk het inschakelen van studenten in een 
doorr hem opgezet onderzoeksprogramma. Hij moest het intussen lange tijd stellen 
mett een abominabel ingericht en overbevolkt laboratorium waarin hij nauwelijks 
enigee ruimte had om experimenteel onderzoek te verrichten (terwijl hij juist in die 
tijdd zijn beste onderzoek verrichtte). Beginjaren negentig kwam er een nieuw 
gebouww in gebruik, maar ook dat was in eerste instantie gebouwd voor het 
onderwijs. . 

411 Maas, 'Tachtigers*, 360-366. 
422 W.P. Jorissen, L.Th. Reicher, L H. van 't Hoffs Amsterdamer Periode : 1877-1895 
(Helderr 1912) 37-38 en 43. 
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Err zijn twee befaamde voorbeelden van onderzoeksinstituten in de 
Nederlandsee natuurwetenschap die aan de universiteiten voor de eeuwwisseling 
gestaltee kregen. Het ene is het Sterrenkundig Laboratorium van de Groningse 
astronoomm Kapteyn. Zijn relaas wijst erop dat er maar weinig begrip was in 
Nederlandd ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek. De verantwoordelijke 
bestuurderss weigerden om voor Kapteyn een observatorium te bekostigen. Daarop 
besloott hij zich te gaan richten op sterrenkundig onderzoek waarvoor nauwelijks 
middelenn nodig waren: het uitmeten van sterren op foto's die in observatoria elders 
warenn gemaakt. Maar ook hiervoor toonden de bestuurders geen begrip en kreeg hij 
dee benodigde middelen niet los. Hij kreeg niet eens een eigen ruimte tot zijn 
beschikking.. Dankzij een collega-hoogleraar, die een lokaal beschikbaar stelde en de 
bescheidenn middelen die Kapteyn op allerhande manieren bijeen wist te schrapen 
kwamm het Sterrenkundig Laboratorium tot stand. In dat laboratorium zouden 
belangrijkee wetenschappelijke resultaten worden geboekt. 

Hett andere voorbeeld is het laboratorium dat Kamerlingh Onnes opbouwde. 
Hett cryogene laboratorium staat in de literatuur vaak model voor de laat-
negentiende-eeuwsee Nederlandse natuurwetenschap, maar is veeleer een aberratie. 
Hett Leidse laboratorium was het enige gespecialiseerde onderzoekslaboratorium in 
Nederlandd dat voorzien was van kostbare apparatuur en een hoogleraar die zich 
volopp met onderzoek kon bezighouden. Dat laatste was te danken aan Lorentz die de 
lessenn 'experimentele fysica*  overnam, die eigenlijk tot Onnes' taak behoorden. Hoe 
Onness aan zijn apparatuur kwam is nooit onderzocht. Het is wel bekend dat hij een 
handigg organisator was met goede contacten.44 

Dee Nederlandse wetenschappers hadden als hoogleraar en als directeur van 
eenn laboratorium een behoorlijke autonomie. Daarnaast genoten ze als professoren 
eenn groot maatschappelijk prestige. Dit bezorgde hun enige speelruimte waardoor in 
hett laatste kwart van de negentiende eeuw hier en daar de eerste kenmerken van de 
onderzoeksuniversiteitt zichtbaar konden worden. Maar echt structureel raakte het 
onderzoekk aan de universiteit pas na de eeuwwisseling ingebed. Toen waren de 
eerstee nobelprijzen al in ontvangst genomen. 

Rondd 1850 begon onder impuls van Thorbecke cum suis een proces dat geleidelijk 
eenn eind maakte aan de geografische versnippering en de sociale immobiliteit De 
infrastructuurr werd verbeterd, verstarrende regels werden afgeschaft, andere 
regelingenn werden nationaal geüniformeerd. Het verlagen van in- en uitvoertarieven 
versterktee de internationale integratie. Kenmerkend voor deze periode is dat de 
lokalee genootschappen hun betekenis verloren, op enkele na die erin slaagden om 
eenn nationale uitstraling te krijgen, zoals het Amsterdamse Genootschap ter 
bevorderingg van Natuur-, Genees- en Heelkunde.45 Ook de veranderingen in de 
geneeskunde,, die sterker nationaal georganiseerd en georiënteerd raakte, waren 
symptomatischh voor die tijd. 

433 H. Hertzsprung-Kapteyn, J.C. Kapteytu Zijn leven en werken (Groningen 1928) 53 
enn 69-77; W.E. Krul, 'Kapteyn and Groningen: a portrait', in: P.C. Kruit, K. van 
Berkell  (red.), The legacy of J.C. Kapteytu Studies on Kapteyn and the development 
ofof modern astronomy (Boston, London 2000) 53-77, aldaar 57-61. 
^Oosterhoff,, 'Vaderlandsche natuurkunde', 117-121. 
455 Van Berkel, Citaten, 177-182. 
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Uiterlijkhedenn gingen plaats maken voor prestaties. Dit ging gepaard met t 
eenn toenemende individualisering. Zo ontstond een klimaat waarin de pioniers van 
dee Tweede Gouden Eeuw konden gedijen. En zij niet alleen. In het laatste kwart van 
dee eeuw manifesteerden zich ook op andere terreinen een aantal opmerkelijke 
individuen,, die met veel elan de Nederlandse cultuur en samenleving nieuw leven 
inbliezen.. Het was de tijd van de Nieuwe Gids (W. Kloos, L van Deyssel) en de 
grotee literatoren H. Gorter, F. van Eeden en L. Couperus. In de schilderkunst kwam 
dee Haagse Schooll  - met H. W. Mesdag en J. Israels - tot ontplooiing. V. Van Gogh 
schilderdee in de jaren tachtig zijn indrukwekkende oeuvre. Ook de economie bloeide 
op.. Een groot deel van de bekende Nederlandse multinationals stammen uit deze 
periode,, dankzij de pioniersgeest van G. A. Heineken, de gebroeders Philips, H. 
Jurgens,, S. van den Bergh en A.J. Zijlker. Constitutioneel Nederland kende in die 
tijdd in A. Kuyper een staatsman van groot allure. De pioniers van de Tweede Gouden 
Eeuww maakten deel uit van een grote intellectuele opleving in het laatste kwart van 
dee negentiende eeuw.46 

Dee historicus E.H. Kossmann noemt de jaren tachtig van de negentiende 
eeuww het tijdperk van het 'hyperindividualisme'. Exemplarisch voor hem zijn de 
Tachtigers,, die de literatuur bombardeerden tot de 'allerindividueelste expressie van 
dee allerindividueelste emotie'. Hoewel Kossmann vooral de literatuur en het 
politiekee klimaat op het oog heeft, is zijn aanduiding ook van toepassing op de 
nieuwee generatie wetenschappers. Zij richtten zich niet meer in de eerste plaats op de 
samenlevingg of de stand maar op de wereld van de wetenschap. U art pour l'art, 
riepenriepen de cultuurdragers van Tachtig. Wat de pioniers deden was La science pour la 
science.science.41 41 

Alless heeft zijn prijs. Ten koste van het succes speelde zich een klein 
faustiaanss drama af. De tol die de wetenschapper moest betalen voor het betrekken 
vann de ivoren toren was dat zijn positie in de samenleving als algemene 
cultuurdragerr teloor ging. In de negentiende eeuw werd aan wetenschap veelal een 
vormendee waarde toegekend en stond ze vaak op één lijn met andere cultuuruitingen 
alss literatuur en kunst In genootschappen kwamen de letteren en de wetenschap vaak 
samenn en in de redactie van een 'letterkundig tijdschrift' als De Gids was in de eerste 
helftt van de negentiende eeuw bijvoorbeeld sprake van een 
'oververtegenwoordiging**  van natuurwetenschappers.48 Met het verlies van de 
vormendee functie raakte het onderzoek los van de maatschappij. Wetenschappelijk 
onderzoekk concentreerde zich niet meer rond maatschappelijke vraagstukken. Het 
formuleerdee en herformuleerde zijn eigen probleemstellingen, en werd daarbij 
minderr begrijpelijk - zo niet onbegrijpelijk - voor niet-ingewijden.49 De Nederlandse 
wetenschapp werd een eigen, grotendeels autonome gemeenschap met haar eigen 
discours,, normen en dynamiek. Als intellectuelen zouden natuurwetenschappers nog 

466 Willink wijst ook op de coïncidentie van de opbloei in economisch, cultureel en n 
wetenschappelijkk opzicht eind negentiende eeuw: Willink , Tweede Gouden Eeuw, 
11-16. . 
477 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België 
II  (Amsterdam, Brussel 1986) 271-289. Zie ook: Aerts, 'Bevoegde autoriteiten', 87-
88. . 
488 Aerts, Letterheren, 78. 
499 Wachelder, Vorming en opleiding, 217. 
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vaakk de publieke arena betreden, maar deze activiteiten stonden los van de 
dagelijksee praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. 

Dee Tweede Gouden Eeuw werd niet geïnitieerd van bovenaf. De opleving van het 
wetenschappelijkk onderzoek was de verdienste van enkele briljante eenlingen, die in 
hett 'hyperindividualistische' eind-negentiende-eeuwse Nederland konden gedijen. 
Dezee studie is in de eerste plaats een geschiedenis van de Amsterdamse Natuurkunde 
tussenn 1877 en 1940. Maar juist die geschiedenis is ook te lezen als een 
exemplarischh bewijs voor de in deze prelude opgeworpen hypothese. En - meer 
algemeenn gesteld - als bewijs dat de gang van de wetenschap werd bepaald door 
wetenschapperss en niet door beleidsmakers of wetgeving. 
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HoofdstukHoofdstuk 1 De schaduw van Van der Waals 

Opmerkelijkk genoeg had Amsterdam tot 1877 geen universiteit. De hoofdstad moest 
hett doen met het in 1632 gestichte 'Athenaeum Illustre'. Een illustre school was een 
vormm van hoger onderwijs die net als een universiteit hoogleraren bezat voor het 
verzorgenn van onderwijs, maar die daarentegen niet het recht bezat om academische 
gradenn te verlenen. Traditioneel was het Athenaeum vooral bestemd geweest voor de 
zonenn van de Amsterdamse burgerij die er enige tijd doorbrachten als voorbereiding 
opp een academische studie in (veelal) Leiden. In de tweede helft van de negentiende 
eeuww was deze onderwijsvorm echter een anachronisme geworden. De medische 
faculteit,, die vanaf de jaren zestig een landelijk monopolie had op de 
buitenuniversitairee opleiding tot het artsexamen, toonde zich het enige florerende 
vakgebiedd van het Athenaeum. Er gingen stemmen op om de school om te vormen 
tott een medische opleiding. De pleitbezorgers voor een andere oplossing, de 
omvormingg tot een universiteit, kregen echter hun zin. Dit kreeg zijn beslag in de 
Wett op hoger onderwijs van 1876. Qua inrichting werd de Universiteit van 
Amsterdamm een kopie van de klassieke universiteiten. Ze werd echter in tegenstelling 
tott de andere universiteiten niet bestuurd en bekostigd door de regering, maar door 
dee gemeente.50 

Dee omvorming tot universiteit betekende een doorstart die de diverse 
faculteitenn een noodzakelijk nieuw elan bracht. Niet in de laatste plaats gold dat voor 
dee natuurwetenschappelijke (ofwel 'natuurfilosofische') faculteit. De 
natuurwetenschappenn hadden aan het Athenaeum in de negentiende eeuw zo weinig 
omm het üjf gehad dat in de jaren dertig en veertig de hoogleraar W.S. Swart de 
monstrueuzee leeropdracht farmacie, wis-, sterren-, natuur- en scheikunde kon worden 
toebedeeld.. De belangrijkste taak voor de natuurwetenschappelijke faculteit bestond 
uitt het ondersteunend onderwijs aan de medische studenten. Eigen studenten waren 
err nauwelijks, jaarlijks gemiddeld nog geen vijf.52 Van een 'Amsterdamse 
natuurkunde'' was onder deze omstandigheden al helemaal geen sprake. Die ging 
tegelijkertijdd met de Universiteit van Amsterdam van start, toen er een aparte 
hoogleraarr voor de natuurkunde verscheen: J.D. van der Waals. 

Hett beeld van de Amsterdamse fysica werd in de eerste decennia van haar 
bestaann geheel bepaald door deze timmermanszoon die zich had opgewerkt tot 
hoogleraar.. In de negentiende-eeuwse context was dit een uniek staaltje waarvoor 
wetenschappelijkk talent alleen niet volstond. In de sociaal immobiele Nederlandse 
samenlevingg waren een groot doorzettingsvermogen en een onafhankelijke 

H.. Brugmans, 'Algemeene geschiedenis van de Universiteit en Athenaeum', in: H. 
Brugmanss (red.), Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 
(Amsterdamm 1932) 13-105; E.O.G. Haitsma Muiier e.a. (red.), Athenaeum Illustre. 
ElfElf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School (Amsterdam 1997); PJ. 
Idenburg,, Van Athenaeum tot universiteit. Geschiedenis van het Athenaeum Illustre 
inin de negentiende eeuw (Amsterdam 1927). 
511 J.D. van der Waals jr., P. van der Wielen (red.), 'De wis- en natuurkundige 
wetenschappen',, in: Brugmans, Gedenkboek, 225-290, aldaar 237,243 en 252-255. 
522 T. Veen, 'Een leeftijd later: enkele aantekeningen ter inleiding, aanvulling en 
verantwoording',, in: Haitsma Muiier, Athenaeum Illustre, 11-34, aldaar 33. 
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persoonlijkheidd onontbeerlijk om van een stuiver een dubbeltje te kunnen worden. 
J.D.. Van der Waals bezat deze eigenschappen en zou ermeee een krachtig stempel 
drukkenn op de Amsterdamse natuurkunde. 

1.. De faculteit der wis- en natuurkunde 
Besluitenn met betrekking tot zaken als een nieuwe aanstelling of een bevordering 
begonnenn gewoonlijk met een advies van de faculteitsvergadering. Tijdens deze 
vergaderingenn kwamen de hoogleraren bijeen om het over dergelijke zaken eens te 
wordenn en om andere facultaire aangelegenheden zoals het onderwijs te bestieren. 
Tott de vergaderingen werden zowel gewone hoogleraren (ordinarii) als 
buitengewoonn hoogleraren (extraordinarii) toegelaten. Een buitengewoon hoogleraar 
wass officieel een deeltijd hoogleraar, maar in de praktijk vaak een full-time 
hoogleraarr met een wat lager aanzien (en salaris). Nog een trap lager, en niet welkom 
opp faculteitsvergaderingen, stond de lector. 

Dee adviezen van de faculteitsvergadering waren bestemd voor het college 
vann curatoren. Dit orgaan vormde het scharnier tussen de wensen van de universiteit 
enn het (Amsterdamse) algemeen belang. De curatoren kwamen van buiten de 
universiteit.. Bij de Amsterdamse universiteit werden twee van de vijf curatoren 
aangesteldd door de regering, twee door de gemeenteraad. Het vijftal werd vol 
gemaaktt door de Amsterdamse burgemeester die voorzitter was van het curatorium.53 

Voorr een hoogleraar die iets wilde bewerkstelligen was het zaak om op goede voet te 
staann met de burgemeester. Omdat de Universiteit van Amsterdam door de gemeente 
werdd geleid had de burgemeester een dubbele positie in het universiteitsbestuur. De 
curatorenn brachten op hun beurt advies uit aan B en W, waar het de burgemeester 
wass (en niet de wethouder van onderwijs) die zich het meest met academische 
kwestiess inliet. Hoogleraren wendden zich vaak ook rechtstreeks tot B en W, 
bijvoorbeeldd in de hoedanigheid van directeur wanneer zij beschikten over een 
laboratorium.. In de praktijk werden echter heel wat beslissingen voorgekookt door 
informelee contacten tussen hoogleraren en de burgemeester. De gemeenteraad had 
altijdd het laatste woord. In zaken die niet al teveel politieke of financiële lading 
hadden,, zetten B en W de adviezen van de curatoren om in een voorstel dat 
vervolgenss door de raad zonder discussie werd geaccordeerd. 

Dee faculteitsvergaderingen van de natuurfilosofische faculteit telden in 
vollee bezetting in 1877 zeven deelnemers. Een gedeelte van deze hoogleraren was al 
inn dienst geweest van het Athenaeum Illustre. De afspraak was gemaakt dat tijdens 
dee omzetting een docent aan het Athenaeum automatisch en zonder tegenkandidaat 
werdd voorgedragen als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was op 
zichh geen diskwalificatie van de nieuwe universiteit. Ook ten tijde van het 
Athenaeumm behoorden de docenten van het Athenaeum tot de stand der hoogleraren, 
waarbijj  het Leidse professoraat weliswaar het meest prestigieuze was, maar een 
professoraatt aan het Athenaeum nauwelijks in aanzien onderdeed voor dat aan 
bijvoorbeeldd de kleine Groningse universiteit. Het is dus niet vreemd dat in 1877 
binnenn de faculteit van de wis- en natuurkunde, vier van de zeven hoogleraren van 

'Verordeningg tot regeling van de universiteit van Amsterdam', Gemeenteblad 
1877. . 
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hett oude Athenaeum afkomstig waren. Van de drie nieuwe hoogleraren ging de 
HBS-directeurr Van der Waals een nieuwe leerstoel natuurkunde bekleden.Hij was 
benaderdd nadat de eerste keus J. Bosscha - in die dagen een gereputeerde 
wetenschapperr in Nederland en hoogleraar natuurkunde aan de Polytechnische 
Schooll  te Delft - voor de eer had bedankt.55 

Johanness Diderik van der Waals (1837-1923) werd geboren te Leiden.56 Hij 
wass de oudste zoon van een timmerman met een gezin van acht kinderen en hij 
hoefdee niet te denken aan een uitgebreide studietijd. Hij volgde de Mulo en werd 
hulponderwijzer.. Er moest brood op de plank komen. In zijn vrije tijd behaalde hij 
echterr een aantal bevoegdheden als leraar, waarmee hij geleidelijk opklom tot 
hoofdonderwijzer.. Een Spartaanse discipline was hem daarbij behulpzaam. Tegen 
eenn in zijn ogen luie student liet hij zich later eens woedend ontvallen: 'Ik, ik!.. .ik 
werktee van 's morgens vier tot 's avonds elf. Toen ik zoo jong was als u, zwoegde 
ik!'57 7 

Bijj  hoofdonderwijzer bleef het niet. Van der Waals ging in Leiden colleges 
volgenn in wiskunde,, natuurkunde en sterrenkunde, om uiteindelijk de bevoegdheid te 
behalenn om les te geven aan de HBS. Eigenlijk wilde Van der Waals zich richten op 
dee wiskunde. Dat hij fysicus werd lag aan eenn vergissing van de hoogleraar 
natuurkundee P.L. Rijke. Terwijl Van der Waals zich in 1864 voorbereidde op zijn 
Middelbaree Akte voor wiskunde had deze een vacature voor hem gevonden bij een 
HBSS in Deventer. Rijke was echter abusievelijk op zoek geweest naar een betrekking 
voorr een leraar natuurkunde. Van der Waals deed er toen nog maar een schepje 
bovenopp en haalde ook de benodigde akte voor natuurwetenschap om de door Rijke 
opgespoordee functie te kunnen vervullen.58 Vanaf 1865 was Van der Waals HBS-
docent,, waarmee een indrukwekkende sociale stijging een feit was. 

Omdatt hij het Grieks en Latijn niet beheerste, kon Van der Waals geen 
academischee examens afleggen. Nadat de minister hem dispensatie had verleend 
(dezee ministeriele dispensatie werd wel vaker verteend) kon hij (in 1871) zijn 
doctoraall  halen. In 1873 volgde reeds de promotie, op een dissertatie met de titel: 
OverOver de continuïteit van den gas- en vloeistoftoestand. Deze dissertatie trok 
wereldwijdee aandacht, wat een opmerkelijke prestatie was voor een Nederlandse 
fysicuss in een tijd dat de Nederlandse natuurwetenschap geen potten wist te breken. 

Overr het innerlijke leven van de stugge, zwijgzame Van der Waals is 
weinigg bekend. Hij was een einzelganger die nooit stemde, geen aansluiting had bij 

544 Brugmans, 'Algemeene geschiedenis', 79. 
555 F. van Lunteren, 'Bosscha's leerboek en Van der Waals' proefschrift: 
aantrekkendee krachten in Den Haag', Gewina 23 (2000) 247-265, aldaar 264. 
566 Over Van der Waals: AJ. Kox, 'Johannes D. van der Waals 1837-1923', in: AJ. 
Koxx (red.), Van Stevin tot Lorentz. Portretten van achttien Nederlandse 
natuurwetenschappersnatuurwetenschappers (Amsterdam 1990) 156-167; AJ. Kox, 'Johannes Diderik van 
derr Waals' in: J.C.H. Blom e.a. (red.), Een brandpunt van geleerdheid in de 
hoofdstad.hoofdstad. De Universiteit van Amsterdam in vijftien portretten (Hilversum, 
Amsterdamm 1992) 201-212; A. Ya. Kipnis, B.E. Yavelov, J.S. Rowlinson, Van der 
WaalsWaals and molecular science (Oxford 1996). 
5151 Algemeen Handelsblad 9 november 1910 
588 Ph. Kohnstamm, 'Het levenswerk van J.D. Van der Waals', Onze Eeuw 23 (1923) 
1-32,, aldaar 8. 

27 7 



eenn kerkelijke gemeenschap, weinig contact had met collega-fysici en als 
wetenschapperr solistisch opereerde.59 Dankzij zijn vertrouweling Ph.A. Kohnstamm 
iss bekend dat Van der Waals ondanks zijn onkerkelijkheid zeer (hervormd) gelovig 
was,, terwijl het sterk belijden van religie in de academische wereld zeker geen 
gemeengoedd was in die dagen. Volgens Kohnstamm was wetenschap bedrijven voor 
Vann der Waals het 'eerbiedig en bewonderend steeds verder indringen in de 
grootheidd en schoonheid van Gods Schepping (...) Wetenschap beoefenen was voor 
Vann der Waals deemoedig God zoeken en dienen'.60 Hij was een ernstige en 
afstandelijkee man. 

Vanaff  mei 1877 was Van der Waals directeur aan een HBS in Den Haag. 
Gezienn deze functie, zijn indrukwekkende persoonlijkheid en de internationale 
aandachtt die zijn proefschrift had getrokken was het niet onlogisch dat Van der 
Waalss in aanmerking kwam om de eerste hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit 
vann Amsterdam te worden. Van der Waals kon zelfs kiezen, want ook in Leiden kon 
hijj  als hoogleraar aan de slag. Maar hij koos voor de kersverse Amsterdamse 
universiteit,, wellicht omdat zijn aanstelling in Amsterdam sneller te regelen was dan 
inn Leiden, dat als Rijksuniversiteit een tragere bureaucratie kende. ! 

Degenee die in de faculteit qua terrein van wetenschap het dichtst bij Van 
derr Waals stond was CJ. Matthes (1811-1881) die aan het Athenaeum wis-, natuur 
enn sterrenkunde had gedoceerd en die nu een deel van de wiskunde en de astronomie 
bleeff  verzorgen. Het contrast tussen Matthes en Van Der Waals is evident, alleen al 
waarr het de achtergronden betreft. Matthes' vader stond aan het hoofd van een 
handelshuis.. Na het gymnasium te hebben doorlopen kreeg hij alle gelegenheid om 
inn Leiden wis- en natuurkunde te volgen. In 1847 werd hij hoogleraar aan het 
Athenaeum.. Hij bleef maar liefst vierendertig jaar aan de Amsterdamse instelling 
verbonden,, tot zijn emeritaat in 1881. 

Voorr de jeugdige Matthes moet een oprechte lokroep zijn uitgegaan van de 
wiskundee en bovendien tonen twee gouden bekroningen voor zijn inzendingen bij 
prijsvragenn aan dat hij niet gespeend was van talent Eenmaal hoogleraar geworden 
leekk hij er echter zo ostentatief mogelijk op uit te zijn geweest om zich volgens de 
toenn geldende norm een 'nuttig lid der maatschappij' te tonen. Naast zijn 
professoraatt was hij lid van de schoolcommissie in Amsterdam, curator van de stads-
armenscholen,, commissaris van de kweekschool voor de zeevaart, curator van het 
stedelijkk gymnasium, bestuurder van het 'instituut tot onderwijs aan blinden' en 
(bestuurs)lidd van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam (om maar een greep te 
doen).. Ook in zijn publicaties bestreek hij een breed terrein. In deze bonte 
verzamelingg bevindt zich naast het leerboek Beginselen der stereometrie (1878), een 
minn of meer originele wetenschappelijke bijdrage in 'Elementarer Beweis des 
vollstandigenn Ausdrucks für die Dauer der Pendelschwingungen', en het 
maatschappelijkk nut in 'Verklaring van de werken aan den Theemstunnel van 
Rotherhithe,, naar Wapping', en in 'Industrieel Volksonderwijs te Amsterdam 1838-
1840'.. Matthes voldeed kortom nauwkeurig aan alles wat in die tijd maatschappelijk 
enn beroepsmatig van een hoogleraar werd verwacht. Hierdoor was het niet te 

599 W. Leendertz, 'J.D. Van der Waals', De Gids 87 (1923) 151-155, aldaar 152-153. 
600 Kohnstamm, 'Levenswerk', 3-4. 
611 Kox, 'Van der Waals 1837-1923', 156-167; Kipnis, Yavelov, Rowlinson, 
MolecularMolecular science, 1-67. 
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verwachtenn dat hij ook nog een ingrijpende bijdrage aan de wetenschap zou leveren. 
Datt heeft hij dan ook niet gedaan. 2 

Vann der Waals' leven stond voornamelijk in het teken vann de wetenschap 
enn het onderwijs en hij hoefde niet zo nodig een curatorschap van de zeevaartschool. 
Zijnn publicaties lagen bijna zonder uitzondering op het vastomlijnde terrein van de 
moleculairee fysica en de thermodynamica.*3 Zijn belangrijkste nevenacitiviteiten 
verrichttee hij voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. In 1875, nadat 
Vann der Waals*  dissertatie onder de aandacht was geraakt doordat de befaamde 
Schotsee fysicus J.C. Maxwell zich er in prijzende bewoordingen over had uitgelaten, 
wass Van der Waals tot lid gekozen. Vanaf 1896 was hij Algemeen Secretaris van het 
instituut.. Dat secretariaat bracht behoorlijk wat werk met zich mee, iets waar Van der 
Waalss zich met een hem kenmerkende inzet consciëntieus voor inspande.64 

Dee plant- en dierkunde werden gedoceerd door C.A.J.A. Oudemans (1825-
1906)) en W. Berlin (1825-1902), de chemie door J.W. Gunning (1827-1900).65 Zij 
behoordenn met Matthes tot het viertal dat al aan het Athenaeum verbonden was 
geweest.. Ofschoon ze wat jonger waren dan Matthes moeten zij tot het slag worden 
gerekendd van klassiek opgeleide en breed georiënteerde mannen, die de omslag naar 
dee nieuwe tijd niet konden maken. Oudemans moest niets hebben van de opkomende 
fysiologiee en bleef als vanouds plantjes en paddestoelen bekijken en ordenen. Als 
Amsterdamss hoogleraar toonde hij zich verder een verwoed schrijver van 
leerboeken.666 Gunning had de voor zijn generatie typerende houding dat het 
onderwijss in de eerste plaats voor de algemene ontwikkeling was bestemd en hield 
zichh verder vooral bezig met toegepaste scheikunde. Zijn activiteiten in het 
laboratoriumm stelde hij vaak in dienst van het maatschappelijk nut, zoals voor 
gerechtelijkk onderzoek. Gunning kon de schok van de modernisering die Van 't Hoff 
dee Amsterdamse scheikunde bracht al helemaal niet verwerken, en moest in 1896 om 
gezondheidsredenenn ontslag nemen.67 Van W. Berlin is slechts bekend, dat hij door 
eenn zwakke gezondheid 'niet aan de verwachtingen [heeft] kunnen beantwoorden, 
diee men aanvankelijk van hem koesterde*.68 Kenmerkend voor deze hoogleraren was 
niett zozeer dat ze nooit originele wetenschappelijke bijdragen produceerden (hoe 

622 D. van Lankeren Matthes, 'Carel Johannes Matthes', Eigen haard 8 (1882) 149-
152;; D. Bierens de Haan, 'Levensschets van Carel Johannes Matthes, Jaarboek 
K.A.W.K.A.W. 26 (1882) 1-14; C. de Waard, 'Matthes (Carel Johannes)', in: P.C. 
Molhuysen,, P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsen biografisch woordenboek U 
(Leidenn 1911-1937) 883-884; J.S. Theissen, 'Levensberichten', in: Brugmans, 
Gedenkboek,Gedenkboek, 535-715, aldaar 633; H.J.E., 'Prof. Dr. J.C. Matthes', in: 
StudentenalmanakStudentenalmanak 1907,61-63. 
633 Bibliografie van de publicaties van Van der Waals in: Kipnis, Yavelov, 
Rowlinson,, Molecular science, 290-298. 
644 Ibidem, 54-55 en 92-101. 
655 Ibidem, 72-73; Brugmans, 'Algemeene geschiedenis, 88-89. 
666 Theissen, 'Levensberichten', 649-650; W.F.R. Suringar, 'C.A.J.A. Oudemans', 
EigenEigen haard 21(1895) 773-775; J.E. Verschafïett, 'In memoriam. Prof. C.A.J.A. 
Oudemans',, Studentenalmanak 1907,53-56. 
677 J.H. van 't Hoff, 'In memoriam. Jan Willem Gunning', Studentenalmanak 1907, 
43-52;; Brugmans, Gedenkboek, 592. 
688 Ibidem, 548-549. 
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weinigg diepgang die ook hadden). Wat opvalt is dat zij de eenkennigheid en 
ingekeerdheidd misten om zich systematisch te richten op de problemen die vanuit een 
omlijndee wetenschappelijke discipline werden opgeworpen. Zij lieten zich meer 
sturenn door de samenleving waarin zij leefden en lieten hun activiteiten uitwaaieren 
overr verschillende thema's in hun onderzoek; over populariserende verhandelingen, 
overzichtswerkenn en leerboeken; en over maatschappelijk nuttige activiteiten. 

Hett is veelzeggend over de dienende taak die de natuurfilosofische faculteit 
tenn aanzien van de geneeskunde werd toegekend dat farmacie (ofwel: 
artsenijbereidkunde)) erin was ondergebracht69 W. Stoeder (1831-1902), van 
oorsprongg een medicus, was in 1877 nieuw aangesteld om dit vak te doceren. De 
derdee nieuwe hoogleraar was AJ. van Pesch (1837-1916). Van Pesch, afgestudeerd 
civiell  ingenieur, werd aangesteld om naast Matthes de wiskunde voor zijn rekening 
tee nemen. De weinig in het oog springende Van Pesch heeft zich beziggehouden met 
dee 'toepassing der wiskunde op sociaal gebied', met name met de constructie van 
sterftetafels. . 

Bijj  de omzetting hebben de universiteitsbestuurders een gelukkige hand 
gehadd in de aanstelling van twee lectoren: J.H. van 't Hoff (1852-1911) en Hugo de 
Vriess (1848-1935). Volgens De Vries was burgemeester G. van Tienhoven getipt 
doorr Donders. "Er loopen twee jongens rond, die kun je nü nog voor een prikkie 
krijgen,, later niet meer", had deze de burgemeester ingefluisterd.71 Reeds een jaar na 
hunn aanstelling konden beiden als hoogleraar hun entree maken bij de 
faculteitsvergaderingen.. De Vries heeft tijdens de eerste decennia van zijn 
vruchtbaree carrière baanbrekend werk verricht op het gebied van de 
plantenfysiologie.. Op een prachtig systematische wijze slaagde hij erin om, proef na 
proef,, steeds meer inzicht te krijgen in de werking van de plantencel. In de eerste 
helftt van de jaren negentig verplaatste zijn belangstelling zich naar de evolutieleer. 
Hett kenmerkende aan dit onderzoek, dat uitmondde in de 'mutatietheorie', was net 
alss bij zijn fysiologische bouwwerk de experimentele aanpak en het feit dat De Vries 
dee oplossing bleef zoeken in de cel.72 Van 't Hoff, die in 1901 als eerste Nederlander 
dee nobelprijs zou ontvangen, verrichtte in zijn Amsterdamse periode indrukwekkend 
werkk op het gebied van de fysische chemie, een vakgebied waarvan hij één van de 
grondleggerss was. Hij maakte school want ook veel van zijn leerlingen verdienden 
hunn sporen in dit grensgebied tussen de natuurkunde en de scheikunde. In 1896 

Groen,, Wetenschappelijk onderwijs II , 17 en 54. 
700 D.C., 'Prof. dr. AJ. van Pesch', in: Studentenalmanak 1907,69-74; A.E. Rahusen, 
'Prof.. dr. AJ. van Pesch', Eigen haard 42 (1916) 377-379; DJ. Korteweg, 'In 
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711 'Prof. dr. H. de Vries', in: W. van Itallic- van Embden, Sprekende portretten. 
EstherEsther de Boer- van Rijk, Emile Coue, Herman Heijermans, Jan Toorop, PJ. 
Troelstra,Troelstra, Hugo de Vries (Rotterdam 1928) 69-80, aldaar 76. 
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verruildee Van 't Hoff Amsterdam voor Berlijn.73 Zijn opvolger was H.W. Bakhuis 
Roozeboom,, een typische exponent van de rysisch-chemische school. 

Watt opvalt bij De Vries, Van 't Hoff en ook bij Van der Waals is dat zij al 
belangrijkee wetenschappelijke resultaten behaalden voor hun academische 
aanstellingg en tevens dat zij in Nederland voor hun onderzoek nauwelijks connecties 
hadden.. Van 't Hoffs en De Vries' contacten lagen voornamelijk in Duitsland en 
Frankrijk,, Van der Waals had lange tijd alleen wetenschappelijk contact met J. 
Bosscha,, rysicus en inspecteur voor het middelbaar onderwijs.4 De Vries was 
overigenss van de pioniers van de Tweede Gouden Eeuw de enige die de behoefte 
toondee om naar buiten te treden. Hij zocht de publiciteit met onder andere 
populariserendee artikelen, en hij was ook de eerste van zijn generatie die een 
publiekee figuur werd. 

Err liep dus duidelijk een scheiding der geesten door de faculteit Er was een 
oudee garde die zich allereerst als erudiete onderwijzers, brengers van verlichting en 
'nuttige'' burgers afficheerde. Als ze zich al met onderzoek bezighielden, bleven zij 
veelall  aan de oppervlakte met beschrijvende en toegepaste wetenschap. 
Daartegenoverr stond een nieuwe generatie, die zich in de eerste plaats met het eigen 
vakgebiedd identificeerde en die zich in het onderzoek liet leiden door de dynamiek 
vann de wetenschap. Het is natuurlijk zo dat dit onderscheid in belangrijke mate een 
constructiee achteraf is. Het is de vraag in welke mate er in de faculteit daadwerkelijk 
eenn generatiekloof werd ervaren. Zeker in het licht van de latere verhoudingen is het 
eensgezindee en harmonieuze karakter van de faculteitsvergaderingen opmerkelijk. Er 
vertoondenn zich nog niet de naijver en intriges die kenmerkend zouden zijn voor 
lateree perioden. Tekenend voor de sfeer is de brief die Van der Waals in 1882 
ontvingg van Gunning, De Vries, Oudemans en Van Pesch. Daarin werd hij gesmeekt 
omm niet op een (nieuwe) lokroep uit Leiden in te gaan: 'Diep, zeer diep zoude het 
Onss ter harte gaan, zoo wij u verliezen en aan Leiden moesten afstaan'. Het gevoel 
heerstee bij de faculteit dat men gezamenlijk de plicht had om de nieuwe universiteit 
inn de vaart der volkeren op te stoten: 'Wat op het spel staat is of de universiteit een 
evenkniee van de Rijksuniversiteiten wordt en het stempel van het Athenaeum van 
zichh af kan werpen.'75 En daar zette iedereen, jong of oud, de schouders onder. 

2.. Van der Waals en de Nederlandse fysica 
Dee wetenschap die Van der Waals zijn hele leven bedreef (en die in het volgende 
hoofdstukk een meer diepgaande bespreking krijgt) lag in het verlengde van zijn 
beroemdee dissertatie uit 1873.76 Dit proefschrift ging in op de gedragingen van 
gassenn en dampen waarvoor in die tijd geen bevredigende verklaring bestond. De 

733 E. Cohen, Jacobus Henricus van 't Hoff. Sein Leben und Wirken (Leipzig 1912); 
H.A.M.. Snelders, 'Jacobus H. van 't Hoff 1852-1911', in: Kox, Stevin tot Lorentz, 
199-208;; H.A.M. Snelders, 'Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911). Physicam 
chemiaee adiunxit', in: Blom, Brandpunt, 179-200. 
744 Van Lunteren, 'Aantrekkende krachten', passim. 
755 Gunning, De Vries, Oudemans, Van Pesch aan Vann der Waals, 1-8-1882, Van der 
Waalsarchieff  inv. nr. 12. 
766 Voor populariserende literatuur over Van der Waals wetenschappelijke werk: 
Kox,, 'Van der Waals 1837-1923', 156-167; Kox,' Theoreticus', 201-212. 
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empirischee gaswet van Boyle en Gay-Lussac beschreef weliswaar dat een 
hoeveelheidd gas naar buiten toe, bijvoorbeeld op de wanden van een vat, een druk 
uitoefentt die evenredig is met de temperatuur en omgekeerd evenredig met zijn 
volume,, maar deze relatie klopte alleen voor verdunde gassen en binnen niet al te 
grotee temperatuurmarges. De gaswet voorzag al helemaal niet in de condensatie van 
dampenn tot een vloeistof als gevolg van een temperatuurverlaging of een 
drukverhoging. . 

Dee visie die Van der Waals uiteenzette over de gedragingen van gassen, 
berusttee op het inzicht dat gassen uit snel bewegende deeltjes bestaan, moleculen 
genaamd.. Deze 'kinetische gastheorie' werd in die dagen nog niet door iedereen 
aangehangen.. Vooral in Duitsland waren er tot aan het begin van de twintigste eeuw 
fysicii  die het bestaan van moleculen als fysische realiteit ontkenden. Door nu uit te 
gaann van het bestaan van gasmoleculen als deeltjes met een massa die met grote 
snelheidd door de ruimte bewegen en door botsingen tegen de wanden het verschijnsel 
'druk**  veroorzaken, kon de gaswet op moleculaire basis aanschouwelijk worden 
gemaakt.. Van der Waals voegde daaraan het inzicht toe dat als de gasmoleculen 
reëlee deeltjess zijn, ze derhalve zelf een volume innemen. Dat laatste betekent dat de 
gasdeeltjess elkaar van dichtbij afstoten (het 'botsen' van deeltjes). Bovendien 
oefendenn volgens Van der Waals de deeltjes op een grotere afstand een aantrekkende 
krachtt op elkaar uit, een kracht die nu bekend staat als de 'Van der Waalskracht'. 
Tott dan toe waren de moleculen als puntdeeltjes beschouwd, die geen (merkbare) 
krachtenn op elkaar uitoefenden. Zich rekenschap gevend van het volume van de 
gasdeeltjess en de krachten daartussen kon Van der Waals de gaswet zodanig 
aanpassen,, dat de empirie veel beter werd beschreven. Sterker, de 
toestandsvergelijkingg van Van der Waals, waarin de theorie culmineerde, blijkt ook 
nogg op te gaan wanneer de stof overgaat in een vloeistof. Er is in de ogen van Van 
derr Waals geen principieel verschil tussen de gas- en de vloeistoffase, vandaar de 
titell  Over de continuïteit vim den gas- en de vloeistoftoestand. Het meest 
spectaculairr was misschien wel dat Van der Waals op basis van zijn berekeningen 
eenn schatting konn maken van de diameter van een molecuul, die, naar later bleek, de 
goedee orde van grootte had. 

Dee toestandsvergelijking van Van der Waals loste tevens een ander groot 
probleemm op, dat van de onbegrepen 'kritische temperatuur'. Fysici hadden ontdekt 
datt ieder gas een (kritische) temperatuur heeft, waarboven het niet meer tot 
condensatiee gebracht kan worden, hoezeer men het ook samenperst. Boven de 
kritischee temperatuur gaat een gas bij samenpersing op een vloeiende wijze, zonder 
condensatieverschijnselen,, over op vloeistofachtig gedrag. Tot het proefschrift van 
Vann der Waals had men geen idee van de oorzaak van het verschil in gedrag van 
gassenn boven en onder hun kritische temperaturen. Van der Waals' 
toestandsvergelijkingg bracht licht in de duisternis. Ze voorspelde het bestaan van een 
kritischee temperatuur en ze beschreef op bevredigende wijze het gedrag van gassen 
zowell  boven als onder de kritische temperatuur. Blijkbaar moest men zich 
rekenschapp geven van de realiteit van de moleculen en hun fysische eigenschappen 
omm het gedrag van gassen te beschrijven, waarmee ook de kinetische gastheorie nog 
eenn steun in de rug kreeg. 

Vann der Waals heeft als hoogleraar natuurkunde nog drie belangrijke 
bijdragenn aan de wetenschap geleverd. In 1880 kwam hij met de 'wet van de 
overeenstemmendee toestanden', die stelt dat stoffen die zich in eenzelfde 
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thermodynamischee 'toestand' (definitie volgt in 2.2) bevinden hetzelfde fysische 
gedragg vertonen. Met een in 1891 verschenen theorie over het fysische gedrag van 
mengselss maakte Van der Waals school. Deze theorie kreeg vorm in de constructie 
vann de thermodynamische y-vlakken voor mengsels. Op die glooiende landschappen 
(ziee afbeeldingen 2.2A-C) kon worden afgelezen in welke toestand de componenten 
zichh bevonden. Er kon onder andere het 'geheimzinnige' effect mee worden 
voorspeldd dat een mengsel onder sommige omstandigheden weer uiteenvalt in zijn 
samenstellendee componenten. Veel Nederlandse onderzoekers hebben in de 
daaropvolgendee decennia deze theorie en de y-vlakken gebruikt en verder 
ontwikkeld.. In 1893 verscheen Van der Waals' theorie voor capillaire verschijnselen 
diee een beschrijving gaf van de grenslaag tussen vloeistof en gas. 

Vann der Waals' proefschrift uit 1873 maakte in Nederland grote indruk, 
maarr pas achteraf en met terugwerkende kracht. Nader beschouwd was het in eerste 
instantiee niet de dissertatie zelf die voor opschudding zorgde, maar het feit dat een 
beroemdee fysicus als J.C. Maxwell zich had verwaardigd om zich in Nature lovend 
uitt te laten over Van der Waals*  'exceedingly ingenious thesis'. Veelzeggend was het 
datt de promotieplechtigheid geen enkele speciale waardering bracht of aandacht 
trok.. Over de Continuïteit van den Gas- en de Vloeistoftoestand, dat later de 
voornaamstee reden voor Van der Waals' nobelprijs zou zijn, verdiende zelfs geen 
cumcum laude. En dat in een tijd waarin het niveau van het doorsnee promotie-
onderzoekk toch niet al te hoog moet worden ingeschat. De meeste leden van de 
Leidsee promotiecommissie zullen ook weinig van het proefschrift hebben 
begrepen.777 Het voorval illustreert de kloof die gaapte tussen Van der Waals en het 
toenmaligee wetenschappelijke establishment. 

Opp de drie Nederlandse universiteiten werd in de tijd van Van der Waals' 
promotiee geen baanbrekende fysica bedreven door de verantwoordelijke professoren. 
Nett als de oudere hoogleraren aan de Amsterdamse natuurfïlosofïsche faculteit 
beschiktenn zij niet over het onderzoeksethos dat de jongere generatie bezat. Het zou 
ookk anachronistisch zijn om al te hard over de onderzoeksprestaties van de 
Nederlandsee negentiende-eeuwse fysici te oordelen. Hun taak lag niet in het 
verrichtenn van fundamenteel onderzoek. Ook de hoogleraren fysica waren meer 
'verlichte'' opvoeders dan onderzoekers, die zichzelf in de eerste plaats als 
'professor'' zagen en niet als (gespecialiseerd) fysicus.78 

Voorr zover er sprake was van fysisch onderzoek bestond dat uit een 
experimentelee en een mathematische tak, met dien verstande dat er geen sprake was 
vann de innige symbiose van beide vormen, die zo levensvatbaar is gebleken in de 
modernee wetenschap. Er was een mathematische fysica die de mechanica als 
onderwerpp had en een experimentele fysica die zich met de natuurverschijnselen 
licht,, warmte, geluid, elektriciteit en magnetisme bezighield. De experimentele fysica 
enn de mathematische fysica hadden ieder hun eigen terreinen van onderzoek. De 
mechanicaa had voornamelijk een toegepast karakter, waarbij moet worden gedacht 
aann maatschappelijk nuttige werktuigbouwkundige en waterbouwkundige 
berekeningen.. De experimentele fysica, die wars was van wiskunde en 
theorievorming,, had een overwegend beschrijvend karakter.79 

777 Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 49-51. 
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799 Ibidem. 
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Toenn de Leidse hoogleraar Rijke de promotie van Van der Waals leidde, 
wass hij de enige in Nederland wiens onderwijs zich beperkte tot 'slechts' 
natuurkunde.. In Utrecht gaf Buys Ballot naast fysica ook meetkunde, in de kleine 
universiteitt van Groningen had R.A. Mees een leerstoel die maar liefst wiskunde, 
natuurkundee en astronomie omvatte. P.L. Rijke (1812-1899) kan als een goed 
voorbeeldd van een negentiende-eeuwse experimenteel natuurkundige worden gezien. 
Hijj  hield zich bezig met het observeren van elektrische vonken, magnetische 
verschijnselen,, warmte en geluid. Voorbeelden van zijn onderzoek zijn een 
experimentt uit 1859 naar 'het geluid dat in een buis die aan beide einden open is 
ontstaat,, wanneer er stukken metaalgaas in geklemd worden die met een vlam of een 
elektrischee vonk worden verhit*, en een in 1857 ingezette serie studies naar de 
elektrodynamischee werking van inductiestroom. Rijkes reputatie was echter meer 
gebaseerdd op zijn hoedanigheid als onderwijzer. Fameus waren de demonstratie-
experimentenn die hij minutieus voorbereidde en die hem van een trouw publiek 
verzekerden80. . 

Dee Utrechtse hoogleraar C.H.D. Buys Ballot (1817-1890) is van zijn 
generatiee degene die de grootste bekendheid heeft verworven. Zijn verdiensten lagen 
opp het terrein van de meteorologie, en dan vooral op het organisatorische vlak. De 
oprichtingg van het KNMI in 1854 is Buys Ballots bekendste wapenfeit. Buiten een 
eigenaardig,, speculatief jeugdwerk: Schets eener physiologie van het 
onbewerktuigdeonbewerktuigde rijk der natuur (1849), was Buys Ballot als wetenschapper teveel op 
maatschappelijkk nut en directe waarneming gericht om zich tot een diepgaand 
onderzoekerr te kunnen ontwikkelen.81 De suggestie dat Buys Ballot tot de eerste 
'grote'' natuuronderzoekers van het moderne Nederland behoort, is meer op de 
bekendheidd van zijn naam gebaseerd dan op een analyse van zijn wetenschappelijke 
prestaties.. De mathematische fysica in Utrecht was in handen van C.H. Grinwis, die 
geenn vermeldenswaardige wetenschappelijke prestaties op zijn conto heeft staan. 
Groningenn had in Mees (1844-1886) een fysicus die anno 1873 enkele studies over 
dee voortplanting van licht op zijn naam had staan.82 

Voorr het beschrijvende, empirische karakter dat veel van de negentiende-
eeuwsee natuurkunde kenmerkte, had Van der Waals weinig waardering. Hij meende 
datt het verklaren van natuurverschijnselen van een hogere orde was dan het 
beschrijvenn ervan. Het was de taak van de fysicus de omliggende natuur te reduceren 
tott de achterliggende grondprincipes. De wiskunde was het machtige hulpmiddel dat 
hemm daarbij ter beschikking stond. In één van zijn weinige populariserende artikelen 
schrijftt Van der Waals: 

Datt terugbrengen tot groepen, tot soorten, familien en geslachten, dat zulk 
eenn vereenvoudiging brengt in de georganiseerde natuur, en dat zelfs den 
mineraloogg en den chemicus eenigermate gelukt is in de ongeorganiseerde 
natuur,, schijnt in de natuurkunde niet van toepassing. Wel heeft men 
vroegerr kunnen meenen, de natuurvoorwerpen, voor zover zij tot het 

800 H.A.M. Snelders, 'Rijke, Petrus Leonardus', BWN ffl,  511-512; Otterspeer, 
Wiekslag,Wiekslag, 121. 
811 H.A.M. Snelders, C.J.E. Schuurmans, 'Christophorus H.D. Buys Ballot', in: Kox, 
StevinStevin tot Lorentz, 131-142. 
822 Van Lunteren, 'Meten tot weten', 58-59. 
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gebiedd der physica behooren, in drie groepen te kunnen verdeelen, en wel 
inn gassen, vloeistoffen en vaste lichamen (...) Maar deze verdeeling is 
onhoudbaarr gebleken.83 

Hett simpelweg beschouwen en indelen van het direct waarneembare mocht men in 
dee biologie en in de chemie doen, daarover wilde hij geen oordeel vellen, dat was 
niett zijn domein. Maar de fysica was het terrein voor 'hem die in de gansche natuur 
enn in al wat bestaat de verwerkelijking ziet van een alles omvattende en toch 
ondeelbaree Gods gedachte'.84 

Ookk het utilitisme moest het bij Van der Waals ontgelden: 

Dee toepassing van een vroeger ontdekt verschijnsel moge gewichtig zijn, 
hett ontdekken van een nieuw verschijnsel is voor den natuurkundige, en 
niett alleen voor hem, gewichtiger. Voor den natuurkundige is elk nieuw 
verschijnsell  een middel om te onderzoeken of het inzicht, dat wij in het 
wezenn der natuur hebben, juist is, en in hoever dat inzicht uitbreiding en 
verbeteringg behoeft.83 

Zoo kan in milde bewoordingen Van der Waals' wetenschapsethiek worden opgevat, 
maarr in feite vond hij wetenschap toch al een te ernstige zaak om voor het banale 
profijtt te beoefenen. Wetenschap was voor Van der Waals misschien een eredienst 
voorr God, zeker niet voor de mens. 

Dee scheiding in een vanuit mathematische invalshoek bedreven mechanica 
enn een veelal aan scheikunde gelieerde experimentele natuurkunde was geen 
Nederlandsee eigenaardigheid, maar het wereldwijde startpunt van de negentiende-
eeuwsee fysica. In de loop van de eeuw maakte de natuurkunde echter ingrijpende 
ontwikkelingenn door. In de eerste plaats werden naast de mechanica, die reeds door 
Newtonn een wiskundige behandeling had gekregen, steeds meer verschijnselen onder 
dee paraplu van de mathematica geschaard. Met behulp van de wiskunde en van de 
resultatenn van experimenten wisten wetenschappers in de loop van de eeuw steeds 
meerr verschijnselen met elkaar in verband te brengen. Warmte en geluid werden 
teruggebrachtt tot macroscopische effecten van processen op microniveau, die 
gehoorzaamdenn aan de wetten van de mechanica. Elektriciteit, magnetisme en licht 
werdenn onder de noemer van het elektromagnetisme gebracht. Bijzonder vruchtbaar 
bleekk het concept van energie dat ook in de loop van de eeuw gestalte kreeg. Het 
energiebegripp legde onder meer de basis voor de ontwikkeling van de kinetische 

J.D.. van der Waals, 'Het beginsel van de correspondeerende toestanden der 
materie',, Wetenschappelijke bladen 49 (1904) nr. 2,161-162. 
844 J.D. Van der Waals, 'Het Zeeman-verschijnsel', De Gids 67 (1903) 493-512, 
aldaarr 512. 
855 Ibidem, 500-501. 
866 Zie ook: Kohnstamm, 'Levenswerk'. 
877 Van Lunteren, 'Meten tot weten', 104-107. 
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gastheorie.. In de tijd van Van der Waals*  promotie had het eenwordingsproces van 
dee (klassieke) fysica als tak van wetenschap zijn hoogtepunt bereikt.89 

Hett kenmerkende voor Nederland was dat de wetenschappers achter deze 
ontwikkelingenn aan hadden gehobbeld. Bij gebrek aan verhelderende historiografie 
ligtt het gevaar wel op de loer om de negentiende-eeuwse fysica in Nederland te 
statischh op te voeren, waardoor een overtrokken beeld ontstaat. Het is desondanks 
duidelijkk dat, toen er met Van der Waals een nieuwe generatie opstond in de jaren 
zeventigg en tachtig, de Nederlandse fysica plots erin slaagde aansluiting te vinden bij 
dee meest vooruitstrevende ontwikkelingen in de internationale natuurkunde. 
Exemplarischh was de revolutie die zich in Leiden voltrok met de komst van Lorentz 
enn Kamerlingh Onnes. 

Inn 1878 werd het nog maar vierentwintigjarige wonderkind H.A Lorentz 
(1853-1928)) aangesteld als hoogleraar mathematische natuurkunde. Lorentz*  werk 
kann gelden als een toonbeeld van de mathematisering van de fysica. Zijn belangrijke 
verdienstenn lagen in de eerste plaats op het gebied van het elektromagnetisme. 
Lorentzz borduurde daarbij voort op de unificatie van elektriciteit, magnetisme en 
lichtverschijnselenn die door Maxwell tot stand was gebracht Aan de basis van 
Lorentz'' werk lag een scherp onderscheid tussen de materie, die bestaat uit 
moleculenn en de ether, die alle lege ruimte opvult. Op deze veronderstelling bouwde 
hijj  een elektromagnetische theorie op die grotendeels nog altijd de (klassieke) 
perceptiee van elektromagnetisme vormt. Een concreet voorbeeld van Lorentz' 
resultatenn is dat hij elektrische lading koppelde aan materie, waar iemand als 
Maxwelll  elektriciteit als een soort vloeistof zag. Een ander inzicht dat Lorentz de 
fysicaa schonk was zijn uitdrukking voor de wisselwerking tussen bewegende geladen 
deeltjess en het elektromagnetisch veld. Deze uitdrukking staat nu bekend als de 
Lorentzkracht.90 0 

Lorentzz was één van de eerste hoogleraren in Europa die een ordinariaat 
mathematischee natuurkunde bekleedde. Dit ordinariaat, dat aanvankelijk was 
voorbestemdd voor Van der Waals, was het gevolg van een splitsing van Rijkes 
leerstoel,, die zich ongeschikt achtte om de nieuwste theoretische ontwikkelingen te 
doceren.. Rijke bleef zelf de experimentele natuurkunde voor zijn rekening houden. 
Toenn hij in 1882 met emeritaat ging, werd hij opgevolgd door de 29-jarige H. 
Kamerlinghh Onnes (1853-1926). 

Mogelijkk heeft Kamerlingh Onnes zijn vooruitstrevende kijk op fysisch 
onderzoekk opgedaan in Heidelberg, waar hij college had gelopen bij de prominente 
fysicuss G.R. Kirchhoff. In zijn inaugurele rede gaf Kamerlingh Onnes er in elk geval 
blijkk van zich geheel los van de context van de Nederlandse academische fysica te 

R.D.. Purrington, Physics in the nineteenth century (New Brunswick, New Jersey, 
Londonn 1997); P.M. Harman, Energy, force and matter. The conceptual 
developmentdevelopment of nineteenth-century physics (Cambridge 1982). 
899 Purrington, Physics, 6. 
900 Over Lorentz: G.L. de Haas-Lorentz e.a., H.A. Lorentz. Impressions of his life and 
workwork (Amsterdam 1957); A.J. Kox, 'Hendrik A. Lorentz 1853-1928', in: Kox, Stevin 
tottot Lorentz, 226-242; A.J. Kox, 'Hendrik Antoon Lorentz en de 'Tweede Gouden 
Eeuw",, in: H. Beliën, M. Bossenbroek, G.J. van Setten (red.), In de vaart der 
volkeren.volkeren. Nederlanders rond 1900 (Amsterdam 1998) 197-213; R. McCormmach, 
'Lorentz,, Hendrik Antoon', DSB VUI, 487-500. 
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hebbenn ontwikkeld. Hij gaf aan boven dee ingang van ieder laboratorium 'door meten 
tott weten*  te willen schrijven. Experimenteren was niet langer een romantisch spel 
mett vonken en vlammetjes, maar een rationele, systematische en planmatige 
volhardingg om in de zoveelste decimaal achter de komma een tipje van de sluier van 
dee natuur onthuld te zien. Experimentele natuurkunde werd van een plezierige 
bijzaakk een stugge professie. Onnes zou het Leidse laboratorium en de studenten 
gaann inzetten voor onderzoek naar het theoretische werk van Lorentz en Van der 
Waals.911 De nadruk kwam daarbij steeds meer te liggen op de moleculaire fysica van 
dee laatste. Met Van der Waals*  werk als leidraad bouwde hij een cryogeen 
laboratoriumm dat zijn weerga niet kende, waarin onder meer (in 1908) voor het eerst 
heliumm in vloeibare toestand werd gekregen.92 

Inn Utrecht bleef Buys Ballot tot 1888 aan het roer. Zijn opvolger V.A Julius 
blonkk onder andere uit door zijn theoretisch onderzoek naar de interpretatie van 
spectraallijnen.933 De Groningse fysica kreeg in 1883 in H. Haga een bijdetijdse 
wetenschapper.. Hij zou een reputatie opbouwen door zijn onderzoek naar de aard 
vann de juist ontdekte en nog geheimzinnige röntgenstraling.94 

Nett zoals in de Amsterdamse natuurfilosofische faculteit stond in de 
Nederlandsee fysica in de jaren zeventig en tachtig een generatie op met een nieuwe 
wetenschapsopvatting.. Het kenmerk van deze fysici was dat hun 
wetenschapsbeoefeningg zich richtte op de problemen die de wetenschap opwierp en 
datt ze zich niet lieten leiden door de omringende maatschappij.95 Een inhoudelijke 
verschuivingg - die hiervan niet los van staat, maar er ook weer niet geheel door wordt 
geïmpliceerdd - was dat een diepgaande vervlechting van (wiskundige) 
theorievormingg en experimenteren haar beslag kreeg. Dit maakte de Nederlandse 
natuurkundigenn tot vakkundige wetenschappers die tenminste tot aan de Tweede 
Wereldoorlogg erin slaagden om een meer dan evenredige bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingg van de natuurkunde. 

3.. De middelen 
Hett Amsterdamse gemeentebestuur wilde dat het haar nieuwbakken universiteit aan 
nietss ontbrak. De universiteit moest de stad prestige opleveren en men was bereid om 
daarvoorr diep in de buidel te tasten.96 

911 H. Kamerlingh Onnes, Inleidende toespraak bij het bezoek van HH. Leeraren aan 
HBSHBS en gymnasia, aan het natuurkundig laboratorium der Rijks-universiteit te 
LeidenLeiden (Leiden 1897) 8-9. 
922 Over Kamerlingh Onnes: H.N. de Lang, 'Heike Kamerlingh Onnes 1853-1926', 
in:: Kox, Stevin tot Lorentz, 209-225; Oosterhoff, 'Vaderlandsche natuurkunde', 111-
121;; J. van den Handel, 'Kamerlingh Onnes, Heike', DSB Vu, 220-221; In 
memoriammemoriam Heike Kamerling Onnes, 21 september 1853 - 21 februari 1926 (Leiden 
1926). . 
933 Heijmans, Wetenschap, 13. 
944 Ibidem, 17. 
955 Zie ook: Maas, Tachtigers', passim. 
9696 PJ. Knegtmans, 'Tot nut en eer van de stad', in: PJ. Knegtmans, AJ. Kox (red.), 
TotTot nut en eer van de stad. Wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van 
AmsterdamAmsterdam (Amsterdam 2000) 7-20, aldaar 10-11. 
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Dee meerwaarde die de universiteit moest bieden werd echter vooral vorm 
gegevenn door zeventien extra leervakken in bijvoorbeeld de moderne talen en de 
kunstgeschiedeniss die merendeels waren ingesteld voor de algemene ontwikkeling 
vann de Amsterdamse burgerij. De universiteit moest er niet alleen zijn voor de 
studenten,, maar ook ter nut en verlichting van de eigen bevolking. Een andere bron 
vann extra prestige was het paradepaardje van de nieuwe universiteit: de medische 
faculteit,, waaraan zes van de extra leervakken toevielen.97 

Inn hoeverre de Amsterdamse natuurkunde zou kunnen profiteren van de 
ruimhartigheidd van de gemeentebestuurders hing af van het prestige dat ze in hun 
ogenn de stad opleverde. Van der Waals vroeg en kreeg van de gemeenteraad een 
jaarlijkss bedrag van 1200 gulden om nieuwe instrumenten te kopen, versleten 
materialenn te vervangen en om verbruiksgoederen zoals kwik en glaswerk aan te 
schaffen.. Om de inrichting van het natuurkundig kabinet (het enige erfstuk voor de 
fysicaa uit de inventaris van het Athenaeum) enigszins op niveau te brengen werd er 
bovendienn jaarlijks duizend gulden vrijgemaakt98 Deze relatieve toegeeflijkheid 
zettee echter niet de toon. In het vervolg zouden B en W en de curatoren lang niet 
altijdd geneigd zijn om aan Van der Waals' wensen te voldoen. 

Dee betrokkenen schijnen het er vanaf het begin over eens te zijn geweest 
datt er een nieuw laboratorium voor de fysica moest komen." Toen dit in 1879 op de 
agendaa kwam, bleken sommigen van de Amsterdamse gemeenteraadsleden echter 
niett bijster enthousiast te zijn om een goed geoutilleerd laboratorium te financieren. 
Eénn gemeenteraadslid vond dat het fysisch laboratorium, 'dat vooreerst wel niet veel 
meerr ernstig gebruik zal ondergaan dan van de Professoren, voor hun eigen 
studie'100,, maar in een bestaand gebouw moest worden gehuisvest. Aan nieuwbouw 
konn worden gedacht wanneer er meer studenten kwamen. Een ander 
gemeenteraadslid,, Teixeira de Mattos, was wel voorstander van nieuwbouw. Hij 
noemdee een fysisch laboratorium 'een der eerste voorwaarden (...) van de 
universiteit*: : 

Beoefeningg der natuurwetenschappen is onmisbaar; zonder haar is 
evenminn om de vorming van goede geneeskundigen te denken. Natuur-
zowell  als scheikunde- zijn de grondslagen, waarop moet worden 
voortgebouwd.. Daarenboven verlieze men niet uit het oog, dat de natuur-
geneeskundigee afdeeling onzer universiteit juist de bron is, die haar in het 
vervolgg het meeste voedsel zal brengen (...) Laat men aan de beteekenis 
derr Physica regt wedervaaren, dan sta men de vereischte hulpmiddelen 
voorr haar onderwijs toe!101 

977 P.J. Knegtmans, 'De stad van geleerdheid*, in: M. Bakker, R. Kistemaker, N. van 
Nieropp e.a. (red.), Amsterdam in de Tweede Gouden Eeuw (Bussum 2000)) 350-377, 
aldaarr 359. 
988 Van der Waals aan B en W 25-11-1977, G.A. 5191,1877-1911; map, G.A. 5191, 
1878-746. . 
999 B en W aan curatoren 5-4-1879, G.A. 279, inv. nr. 8, nr. 56. 
1000 Gemeenteblad 1879,2de afd., 573. 
1011 Ibidem, 574. 
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Teixeiraa de Mattos kreeg bijval van de wethouder van Onderwijs Koning: 'Vooral 
aann deze Universiteit, waar de geneeskunde, die zoo nauw met de 
natuurwetenschappenn zamenhangt, zulk een belangrijk deel van het onderwijs 
uitmaakt,, is zulk een laboratorium een eerste vereischte'. 

Dee meeste anderen zagen met Koning en Teixeira de Mattos weliswaar in 
datt de fysica een nieuw gebouw behoefde (twintig leden stemden voor, drie tegen), 
maarr wel tegen zo laag mogelijke kosten. Een ontwerp, dat de stadsarchitect in 
overlegg met Van der Waals tot stand bracht, en dat 110.000 gulden moest kosten, 
vondd men een 'te weelderig karakter' dragen. 'Men vindt er een rijkdom aan trappen, 
portalen,, vestibulen en privaten, alsof die maar zijn aangebracht omdat de ruimte 
aanwezigg was, de vraag is echter of door eene andere indeeling van het gebouw niet 
mett minder ruimte kon worden volstaan*.103 

Hett gemeentebestuur was in die dagen nog een homogeen liberaal bolwerk, 
enn was, volgens H.I. Brugmans, behept met het opvoedingsideaal, waarbij onderwijs 
allereerstt werd beschouwd als een eminente factor in het creëren van goede 
staatsburgers.1044 De fysica bleek het vooral te zien als een deel van de geneeskundige 
opleiding,, die de meeste studenten herbergde en die zowel boegbeeld als hoeksteen 
vann de universiteit was. Voor de wetenschappelijke kant van de zaak leek men geen 
enkell  oog te hebben. In alle correspondentie tussen Van der Waals en het 
gemeentebestuurr valt op dat er nooit over wetenschap of onderzoek werd gesproken. 
Hett universiteitsbestuur leek alleen gevoelig te zijn voor de belangen van het 
onderwijs.. Als Van der Waals iets wilde klaarspelen sprak hij ook altijd over het 
belangg en de behoeften van het onderwijs. Het onbegrip voorr de gang van zaken in 
dee natuurkunde klinkt duidelijk door in de woorden van Teixiera de Mattos, die lid 
wass van de commissie die de komst van het laboratorium moest onderzoeken: 

Err is een enorm aantal localen, voor elke tak van onderwijs een. Wat is nu 
dee bedoeling; zal de hoogleeraar in de zaal voor het geluid, over het 
geluid,, in die voor de warmte, over de warmte spreken; zoo ja, waartoe 
dann de collegezaal? (...) Zelfs vindt men er afzonderlijke vertrekken voor 
instrumenten,, schoon men deze zoeken zal in de vakkamers of in de 
collegekamer.. De laatste eindelijk is zoo groot dat spreker zich afvraagt 
off  we ons in Parijs bevinden.105 

Ergg profetisch was deze laatste constatering niet. Al in 1889 bleek dat de 
collegekamerr (het auditorium) te klein werd.106 

Hett is slechts aan de vasthoudendheid van Van der Waals, 'de hoogleeraar 
diee nogal op zijn stuk bleef staan', te danken, dat er een acceptabel laboratorium is 
verrezen.. Ondanks dat het nieuwe, soberder ontwerp, waarmee Van der Waals best 
konn leven, al aanmerkelijk goedkoper was, probeerden B en W terdege Van der 
Waalss een nog goedkoper alternatief in de maag te splitsen, 'doch telkens was het 

1022 Ibidem, 577. 
1033 Vergadering commissie van bijstand 1-5-1879, G.A. 5087, inv. nr. 9. 
1044 H.I. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam. VI. Opgaand tij  1848-1925 
(Tweedee herziene druk; Utrecht, Antwerpen 1973) 84-85. 
1033 Notulen commissie van bijstand 1-5-1879, G.A. 5087, inv. nr. 9. 
1066 Studentenalmanak 1890,171. 
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antwoordd „het kan niet"; zoo zijn Burg. en wethouders ten slotte meê gegaan'. Het 
resultaatt was dat er een gebouw, begroot op 90.000 gulden, verrees aan de Plantage 
Muidergracht,, dicht bij de Hortus en de dierentuin waar de medische studenten al 
anderee propedeutische vakken kregen onderwezen.108 

Dee gang van zaken rond de bouw van het laboratorium is een voorbeeld van 
hett constant getouwtrek in deze periode tussen Van der Waals enerzijds en het 
universiteitsbestuurr anderzijds. Van der Waals van zijn kant, probeerde binnen te 
halenn wat mogelijk was en bestookte B en W en curatoren met verzoeken om 
uitbreidingg van de staf, om extra geld voor instrumentarium en om verbeteringen aan 
hett laboratorium. Het gemeentebestuur en in mindere mate de curatoren waren van 
hunn kant niet erg royaal ten aanzien van Van der Waals' wensen en wezen meer dan 
eenss een verzoek af. Van der Waals liet zich echter nooit ontmoedigen en vond altijd 
well  een gelegenheid om op een kwestie terug te komen. Zo had het gemeentebestuur 
hett bij de bouw van het laboratorium niet nodig geacht om het van kunstlicht te 
voorzien,, ondanks de wens van Van der Waals daartoe. Toen in 1894 het 
elektriciteitsbedrijff  Elektra in de Plantage echter een elektriciteitsnet ging aanleggen, 
namm Van der Waals onmiddellijk de gelegenheid te baat om B en W, met succes, te 
wijzenn op dit buitenkansje om ook het laboratorium aangesloten te krijgen.109 En 
toenn er zich in 1895 onder een tweetal sollicitanten in de ogen van Van der Waals 
geenn geschikte kandidaat bevond om het assistentschap te bekleden, boog hij dit feit 
inn zijn voordeel om en stelde voor om ze dan beiden maar aan te stellen.De curatoren 
toondenn zich in dit geval het slimst. Zij gingen zonder problemen akkoord met het 
voorstel,, maar beide sollicitanten, die blijkbaar half geschikt waren, kregen dan ook 
iederr de helft van de duizend gulden die een assistent jaarlijks ontving.' 

Hett universiteitsbestuur reageerde op een ambivalente wijze op de eisen 
vann de natuurkunde. Aan de ene kant leefde wel het besef dat men de consequenties 
vann een volwaardige universiteit maar te dragen had, als men de hoogstaande 
ambitiess wilde verwezenlijken om een prestigieuze universiteit te bezitten. Aan de 
anderee kant schrok men nogal eens van die (financiële) consequenties. En wat was 
nuu een volwaardige universiteit? In de discussies over het laboratorium verdedigden 
sommigee raadsleden de begrote 90.000 gulden door erop te wijzen dat deze prijs 
gunstigg was in verhouding tot de kosten van de fysische laboratoria van andere 
universiteiten.. Ook was echter de mening te horen dat deze vergelijking niet op ging 
omdatt voor de Rijksuniversiteiten de hele Nederlandse bevolking betaalde en voor 
dee Amsterdamse alleen de stad zelf.111 Het gewogen gemiddelde van deze visies 
resulteerdee erin dat de natuurkunde meestal iets kreeg toegewezen als ze aantoonbaar 
eenn achterstand had op andere universiteiten. Bij de pleidooien voor de aansluiting 
vann het laboratorium op het elektriciteitsnet wees Van der Waals er ook nadrukkelijk 
opp dat de natuurkunde in Utrecht, Leiden en aan Polytechnische School te Delft al 
langg en breed over elektriciteit kon beschikken.112 Ook bij andere gelegenheden wees 

1077 Ibidem. 
1088 Gemeenteblad 1879,2de afd., 572-584. 
1099 Map, G.A. 5191,1895-3136. 
1100 B en W aan curatoren 26-8-1895, G.A. 279, inv. nr. 25, nr. 505; ibidem 26-6-
1895,, nr. 506; ibidem 31-5-1895, nr. 530. 
1111 Gemeenteblad 1879,2de afd., 577-580. 
1122 B en W aan gemeenteraad 16-8-1895, G.A. 5191,1895-3136. 
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hijj  op de achterstand van de Amsterdamse natuurkunde, zoals bij de aanstelling van 
Juliuss als buitengewoon hoogleraar. 

Naa de bouw van het laboratorium had de komst van Julius de belangrijkste 
financiëlefinanciële consequenties. Deze aanstelling kende in feite een lange voorgeschiedenis. 
All  in 1883 hengelde Van der Waals naar een lector of buitengewoon hoogleraar voor 
dee natuurkunde. Hij achtte een extra paar handen noodzakelijk voor het onderwijs. 
Hijj  wees daarbij op Utrecht en Leiden, waar de natuurkunde was gesplitst in een 
theoretischee (mathematische) en een experimentele leerstoel. Hij achtte het vooral 
wenselijkk dat de eerstejaars studenten wis- en natuurkunde apart college zouden 
krijgen.. Nu kregen zij hun natuurkunde samen met de propedeuse-studenten 
geneeskundee gedoceerd. Van der Waals had een experimenteel fysicus op het oog 
'diee alleszins bekwaam is de vereischte taak op zich te nemen', namelijk Haga, die in 
dezee periode echter juist een hoogleraarschap in Groningen kreeg aangeboden en 
aanvaardde.1133 Het duurde vervolgens zevenn jaar voordat Van der Waals met een 
anderee kandidaat kwam, naar eigen zeggen omdat hij in de tussentijd geen geschikte 
kandidaatt wist, maar wellicht speelde ook mee dat de curatoren zijn voorstel van 
18833 niet gunstig hadden beoordeeld. Ze vonden dat met de aanstelling van een 
assistentt ook in de behoefte kon worden voorzien.114 

Inn 1890 zagen de curatoren wel goede gronden om een verzoek te 
ondersteunenn voor een extra leerkracht 'welke bij een toenemend aantal studenten in 
hett belang van het onderwijs der as. philosophen en medici dagelijks meer nodig 
wordt*.. Ook de door Van der Waals warm aanbevolen invulling daarvan door W.H 
Juliuss gaf geen aanleiding tot discussie.115 De tweede genomineerde, H.E.J.G. 
Dubois,, werd slechts voor de vorm opgevoerd. B en W en de gemeenteraad namen 
hett voorstel zonder meer over.116 Julius ontving als buitengewoon hoogleraar een 
jaarsalariss van 2.500 gulden. Een gewoon hoogleraar begon met een salaris van 
4.5000 gulden, na vijfjaar werd dat vijfduizend en na tien jaar 5.500 gulden, de 
schaall  waarin Van der Waals ten tijde van Julius' aanstelling zat. Op verzoek van 
Juliuss werden er in een lokaal van het laboratorium trilvrij e blokken geplaatst (van 
hett laboratorium geïsoleerde pijlers). Dat was met de aansluiting op het 
elektriciteitsnett de belangrijkste aanpassing aan het laboratorium in deze periode. 

Eenn volgende uitbreiding vond plaats naar aanleiding van het vertrek van 
Julius,, die in 1896 een aanbod kreeg om in Utrecht gewoon hoogleraar te worden. 
Vann der Waals heeft nog geprobeerd het vertrek van Julius tegen te houden door een 
ordinariaatt voor hem te bepleiten. Tevergeefs, Van der Waals had bij de aanstelling 
vann Julius verzocht om iemand die hem kon assisteren, redeneerden de curatoren, en 
err was geen reden om iemand die om die reden was aangesteld nu als gewoon 
hoogleraarr naast Van der Waals te benoemen.117 Er is wel gesuggereerd dat Julius 
vertrokk omdat deze fijngevoelige man de verantwoordelijkheden niet aankon, die hij 

1133 Faculteitsvergadering 12-7-1883, G.A. 1020, inv. nr. 1; map, G.A. 5191,1890-
523. . 
1144 Curatoren aan faculteit, 12-7-1883, G.A 1020, inv. nr. 191. 
1155 Curatoren aan B en W 24-6-1890, G.A. 279, inv. nr. 88, nr. 2476; Van der Waals 
aann B en W 27-2-1890, G.A. 5191,1890-523. 
1166 Curatoren aan B en W 13-10-1890, G.A. 279, inv. nr. 88, nr. 2520; gemeenteblad 
1890,2dee afd., 772-773. 
1177 Vergadering curatoren 29-6-1896, G.A. 279, inv. nr. 3. 
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alss mede-directeur voor het laboratorium droeg.118 Het blijkt echter dat een 
positieverbeteringg en verbeteringen aan het laboratorium Julius voor de 
Amsterdamsee universiteit hadden kunnen behouden.119 Julius schreef aan Van der 
Waalss naar aanleiding van zijn vertrek: 

[Het]]  doet (...) mij leed, dat de pogingen om mijne positie in Amsterdam 
vergelijkbaarr te maken met die in Utrecht niet hebben mogen gelukken. 
Nochh van Curatoren, noch van B en W vernam ik een woord. Maar de 
pogingenn zelve, door u en de faculteit gedaan, hebben voor mij toch 
grootee waarde.120 

Hett universiteitsbestuur overwoog om Julius te laten vervangen door een lector.121 

Hieropp kwam men snel terug want plotseling mocht - na een pleidooi van Van der 
Waals122-- de natuurkunde worden versterkt met een lector én een buitengewoon 
hoogleraar.. Waarom deze uitbreiding werd toegestaan is niet duidelijk, maar in 
hetzelfdee jaar nam Van der Waals het secretariaat bij de Koninklijke Akademie op 
zich.. Misschien dat deze zowel tijdrovende als eervolle functie de weg hiervoor 
vrijmaakte.. Het lectoraat viel ten deel aan P. Zeeman, assistent in Leiden. Voor het 
buitengewoonn hoogleraarschap was Dubois, lector in Berlijn, nu eerste keus. Hij leek 
opp de benoeming in te gaan, maar hij gebruikte de flir t met het Amsterdamse 
buitengewonee hoogleraarschap slechte om in Berlijn een positieverbetering af te 
dwingen.. Deze klassieke schijnbeweging slaagde. Hij werd door zijn Berlijnse 
werkgeverss bevorderd tot buitengewoon hoogleraar, waarop hij zijn benoeming in 
Amsterdamm afzegde. Ook de tweede keus, R. Sissingh, ging niet onmiddellijk op het 
aanbodd in. Hij eiste en kreeg een jaarinkomen van drieduizend, in plaats van 2500 
gulden,, voordat hij zijn benoeming accepteerde.123 

Ookk het ondersteunend personeel werd in deze periode uitgebreid. Vanaf 
18822 was er een assistent in dienst, Ph. Kaz, die toen nog aan zijn promotie werkte, 
maarr ook na zijn promotie de functie nog opmerkelijk lang heeft bekleed. Hij nam in 
18888 zelfs lessen van Van der Waals over toen deze ziek was. Kaz kreeg voor zijn 
assistentschapp duizend gulden per jaar. Voor de huishoudelijke gang van zaken was 
err een amanuensis in dienst die tevens conciërge was. A. Schokking hield deze 
functiee in 1877 al voor gezien omdat hij zo weinig verdiende.124 Zijn opvolger F.W. 
dee Zwaan kreeg in het laboratorium beschikking over (gratis) woonruimte en ontving 
negenhonderdd gulden. Vanaf 1893 kreeg De Zwaan in J.P. Sommeling een collega 
omm de zaak te bestieren. Tot slot liep er vanaf 1887 een bediende in het laboratorium 

118 8 Kipnis,, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 82. 
1199 Map G.A. 5191,1896-2455; 'Afscheid van Professor WH. Julius', Propria 
CuresCures 4 (1886) 37-38. 
1200 Julius aan Van der Waals 8-8-1896, Van der Waalsarchief, inv. nr. 1. 
1211 'Afscheid Julius', 38; vergadering curatoren 15-10-1896, G.A. 297, inv. nr. 3. 
1222 Faculteitsvergadering 22-10-1896, G.A. 1020, inv. nr. 3. 
1233 Vergadering curatoren 2-11-1896,11-1-1897,19-2-1897 en 1-3-1897, G.A. 297, 
inv.. nr. 3 ; gemeenteblad 1896,1ste afd., 1470; ibidem, 2de afd., 1008 en 1029; 
gemeentebladd 1897,1ste afd., 230; ibidem, 2de afd., 339-340; faculteitsvergadering 
17-2-1897,, G.A. 1020, inv. nr. 3. 
1244 Map, G.A. 5191,1878-418. 
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rond,, C. Bos, in 1896 opgevolgd door P. Rijfkogel. Hun salaris was zeshonderd 
guldenn (deze laatste aanstellingen zijn overigens niet afzonderlijk terug te vinden in 
dee begroting voor de natuurkunde in tabel 1.2). Nadat Kaz in 1894 toch maar ervoor 
kooss om wat meer te gaan verdienen en het middelbaar onderwijs in te gaan, werd 
hett assistentschap steeds voor een kortere periode bekleed. Het waren veelal 
promovendii  die op deze manier wat konden bijverdienen. Er waren na Kaz meestal 
tweee assistenten in dienst. 

Waarr de personeelsontwikkeling, zij het aarzelend, tred hield met de groei 
vann het aantal studenten, kan dat voor de materiële bestedingen niet worden gezegd. 
Hett jaarlijkse bedrag dat naar de Amsterdamse fysica ging, afgezien van bijzondere 
uitgavenn als de bouw van het laboratorium, bestond uit personele en materiële 
uitgaven.. In grafiek 1.1 zijn de (voor inflatie gecorrigeerde) uitgaven voor de 
periodee 1877-1900 weergegeven, zoals ze in de gemeentelijke begroting zijn terug te 
vinden. . 

GrafiekGrafiek 1.1 Kosten Amsterdamse natuurkunde 1879-1900 
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Dee post 'materiaal' is de sommering van twee begrotingsposten: één post die 
omschrevenn staat als: 'voor aankoop van nieuwe werktuigen, chemicaliën, kwik, 
glaswerk,, caoutchouc buizen, galvanische elementen, hulpmiddelen voor onderwijs, 
enz.';; en een buitengewone post van meestal duizend gulden om het laboratorium op de 
'hoogtee der wetenschap' te brengen. De materiële uitgaven zijn in deze periode erg 
stabiell  geweest. Gezien het groeiend aantal studenten en medewerkers, werd de ruimte 
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voorr materiële verbeteringen in deze periode kleiner. Van ongeveer betzelfde bedrag 
moestenn steeds meer gebruikers van bet laboratorium worden bediend. Bovendien mag 
wordenn aangenomen dat de apparatuur voor fysisch onderzoek in deze periode eerder 
duurderr dan goedkoper is geworden. 

Naastt gemeenschapsgeld kwam er voor de fysica enkele malen geld vrij van 
hett legaat van H. van Beeck Vollenhoven, een in 1871 gestorven oud-Kamerlid en 
curatorr van het Athenaeum, die zijn nalatenschap blijkbaar aan de wetenschap ten 
goedee wilde doen komen. Beroep op dit fonds, of op de Universiteitsvereeniging, was 
nodigg als bijvoorbeeld Julius een apparaat nodig had. De Universiteitsvereeniging was 
inn 1889 opgericht met als doel 'de bevordering der belangen van de Gemeentelijke 
Universiteitt en van haar studenten'. Naast het steunen van onvermogende studenten 
'vann goeden aanleg' sponsorde de vereniging 'inrichtingen' die in verband stonden 
mett de universiteit. De Universiteitsvereeniging werd onderhouden door 
sympathiserendee donateurs. 

Eenn meer structurele tweede geldstroom zou het Van der Waalsfonds worden, 
datt in 1898 naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van Van der Waals' 
proefschriftt in het leven werd geroepen door oud-leerlingen en bewonderaars, om 
Amsterdamss experimenteel onderzoek met betrekking tot Van der Waals' theoretisch 
werkk te financieren. 

4.. Experimentele fysica 
Dee eerste jaren was het behelpen voor Van der Waals. In de Garnalendoelen aan het 
Singel,, dat het Athenaeum had gehuisvest en waar nu ook de universiteit haar 
onderkomenn vond, kreeg hij niet bepaald een ideale werkomgeving tot zijn 
beschikking.. Er is een beschrijving overgeleverd van deze pioniersdagen van 
H.. W.C.E. Bückmann, een student van Van der Waals: 

[Aann Van der Waals waren] voor het laboratorium slechts twee of drie 
kamerss ter beschikking (...) gesteld, waaronder de collegekamer en een 
vrijj  primitief natuurkundig kabinet Practisch werk was dus aanvankelijk 
vann weinig beteekenis en ging met zeer groote bezwaren gepaard. En zoo 
gebeurdee 't, dat de professor steeds zijn eigen kamer moest afstaan voor 
experimenteelenn arbeid, terwijl die voor een ander deel werd verricht in 
hett kabinet en in de college-zaal, gedurende de weinige uren waarop zij 
vrijj  was. Toen na vier jaren van, ondanks de moeilijke omstandigheden, 
tochh vruchtbaar werken, het laboratorium aan de Muidergracht was 
verrezen,, begon allengs het experimenteele werk van grootere beteekenis 
tee worden en werd de verzameling instrumenten gaandeweg uitgebreid.125 

Mett dat vruchtbaar werken zal Bückmann zijn eigen arbeid bedoelen. Hij was de 
eerstee natuurkundige promovendus met een experimenteel onderwerp: Over 
elektrischeelektrische ontlading in verdunde gassen (1881). Uit deze beschrijving blijkt niet dat 
Vann der Waals in 1880 meer ademruimte kreeg, toen de universiteit een nieuwe 
hoofdlocatiee betrok in de Oudemanhuispoort. Wel slaagde Van der Waals erin om 

1233 'Gedenksteen Van der Waals', Algemeen Handelsblad 13 juli 1908. 
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hett  instrumentarium van het kabinet enigszins uit te breiden, met bijvoorbeeld een 
luchtpompp en een projectietoestel.126 

Vann ademruimte was uiteraard wel sprake in het Natuurkundi g 
Laboratorium ,, zoals het nieuwe onderkomen prozaïsch ging heten. Het interieur  van 
hett  nieuwe laboratorium werd gedomineerd door  een groot auditorium dat plaats 
boodd aan 140 personen. De bouwtekeningen maken verder  duidelij k dat het 
auditoriumm op de begane grond werd omringd door  vertrekken voor  de hoogleraar, 
dee amanuensis en de assistent; een prepareerkamer, een ruimt e voor  onderzoek naar 
magnetischee verschijnselen en een vertrek dat eenvoudigweg als laboratorium is 
aangeduid.. Op de eerste verdieping waren ruimten voor  diverse andere 
onderzoeksgebieden::  licht, geluid, warmte, statische elektriciteit en galvanische 
elektricitei tt  Zo kreeg ieder  natuurverschijnsel zijn eigen kamer. De lokalen voor 
galvanischee elektriciteit en magnetisme kregen de meeste ruimte, ieder  zeventig 
vierkantee meter, de andere onderzoekslokalen kregen ongeveer  half zoveel. Om 
ongewenstee trillinge n te voorkomen waren de tafels voor  de magnetische apparaten 
afzonderlijkk  onderheid, net als de grote demonstratietafel in het auditorium. In het 
lokaall  voor  magnetisch onderzoek was ieder  gebruik van ijzer  vermeden, zelfs de 
spijkerss waren van koper.127 

Alss Van der  Waals zich ergens voor  inzette, of het nu een onderzoek was of 
eenn laboratorium, moest het resultaat aan een hoge standaard voldoen. *Prof vd 
Waalss stelde wat de behoeften voor  onderwijs aangaat zeer  hooge eischen en wilde 
daaromtrentt  niets toegeven', verwoordde een gemeenteraadslid zijn ervaring met de 
fysicuss bij  de komst van het laboratorium.128 Van der  Waals kon ingenomen zijn met 
hett  resultaat van het harde spel dat hij  tegen de tegensputterende gemeenteraad had 
gevoerdd (hij  kon nog niet bevroeden dat de fundering te weinig stabiliteit bood). 
Alleenn de locatie was niet helemaal naar  zijn zin omdat het laboratorium er  te weinig 
zonlichtt  ving, dat nodig was om de zalen van voldoende daglicht te voorzien en om 
experimentenn met zonlicht mogelijk te maken.129 

Dee studenten toonden zich tevreden: 'Waarlij k een groote verbetering, bij 
vroegerr  vergeleken, in plaats van een bedompte, nauwe collegekamer, waar  men niet 
eenss goed kon zien, een ruime, goed geventileerde zaal, met uitstekende inrichtingen 
voorr  demonstratieve proeven'. Een kleine aanmerking betrof de onvoldoende 
verwarmingg op de bovenste verdieping en de ontsierende aanwezigheid van een 
'schunnigee schutting'.131 Bij  aanvang van het studiejaar  1882-1883 werd het nieuwe 
auditoriumm betrokken en naarmate de andere lokalen in de loop van dat jaar  ook 
gereedd kwamen, kon de beoefening van de experimentele natuurkunde in Amsterdam 
onderr  behoorlijke omstandigheden van start gaan. 

Mett  het groeiend aantal studenten en de totstandkoming van het 
Natuurkundi gg Laboratorium , groeide bij  Van der  Waals de wens om een lector  of 

Gegevenss uit: Verslag van de staat der hooge- middelbare en lagere scholen in 
hethet Koningrijk der Nederlanden over.... ('s-Gravenhage 1859-1908). 
1277 Zie voor  een verdere beschrijving: EJ>. van Emmerik, *Zoals het nog is; het 
laboratoriumm voor  Van der  Waals', Laboratorium Praktijk 2 (1988) 276-280. 
1288 Vergadering commissie van bijstand 14-8-1879, G.A. 5087, inv. nr  9. 
1299 Gemeenteblad 1879,2de afd., 802-804. 
1300 Studentenalmanak 1884, clxv. 
1311 Ibidem; studentenalmanak 1885, cxcvii. 
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eenn buitengewoon hoogleraar naast zich benoemd te krijgen. Als mathematisch 
fysicuss besefte hij dat de Amsterdamse fysica het meest profijt zou hebben van een 
nieuwee medewerker die experimenteel was onderlegd. Zowel Haga, Dubois als 
Julius,, die in beeld kwamen voor de positie, waren experimentele fysici. 

Toenn Willem Hendrik Julius (1860-1925) in 1891 als buitengewoon 
hoogleraarr collega werd van Van der Waals, kreeg hij voor de tweede keer met 
iemandd te maken die zelf geen experimentele arbeid (meer) uitvoerde. Hij was 
namelijkk assistent geweest bij Buys Ballot in Utrecht, waar hij geheel op zichzelf 
aangewezenn en met beperkte hulpmiddelen proefnemingen verrichtte. Waar Van der 
Waalss in elk geval nog interesse toonde in de resultaten van experimenteel 
onderzoek,, bezat Buys Ballot 'een zekere huivering' voor fysische apparaten en 
stimuleerdee hij experimenteel onderzoek op geen enkele wijze.132 

Juliuss had, zoals zoveel natuurwetenschappers, een HBS-achtergrond. Van 
dee HBS in Gouda, die Julius bezocht, was zijn vader directeur. Hij studeerde wis- en 
natuurkundee in Utrecht waar hij ondanks Buys Ballot zijn interesse in experimenteel 
onderzoekk ontwikkelde. Vanaf die tijd legde hij zich toe op spectrometrisch 
onderzoek,, waarmee hij zich zijn hele verdere leven zou bezighouden. In 1888 
promoveerdee hij op het proefschrift Het warmtespectrum en de triüingsperioden der 
moleculenmoleculen van eenige gassen.133 

Juliuss had aan zijn geknutsel in Utrecht blijkbaar een voorkeur voor het 
construerenn en verbeteren van fysische apparaten overgehouden. Zijn onderzoeking 
alss hoogleraar in Amsterdam lag in elk geval op dit gebied. In 1895 presenteerde hij 
dee radiomicrometer, een instrument om warmtestraling te meten.Er konden fijnere 
metingenn mee worden gedaan dan met de toen gangbare bolometer. Hij was echter 
tevenss veel gevoeliger voor trillingen. Omdat in het Amsterdamse laboratorium 
daarvann last werd ondervonden, ontwikkelde Julius vervolgens 'een dreunvrij statief 
volgenss een hangend systeem, dat algemene toepassing heeft gevonden in de 
laboratoria.1344 Studenten die weliswaar bij Van der Waals promoveerden, maar 
gezienn het onderwerp van hun dissertatie geïnspireerd zijn geweest door Julius, zijn 
O.. Postma, die in 1895 promoveerde op Iets over uitstraling en opslorping, Z.P. 
Bouman,, die in 1897 promoveerde op Emissie en absorptie van kwarts en glas, D.F. 
Tollenaarr die in hetzelfde jaar promoveerde op Deflexie en reflexie bij twee 
kathodenkathoden en CL. van den Broek: De vonkwarmte bij electrische oscillatie met 
geringegeringe demping, in 1898. 

Mett Julius had het (systematische) experimentele wetenschappelijke 
onderzoekk in Amsterdam zijn intrede kunnen doen, als hij niet in 1896 weer was 
vertrokken.. In Utrecht werd hij gewoon hoogleraar experimentele fysica, naast zijn 
oomm V.A. Julius, die de stoel voor theoretische fysica bezette. Dit tot teleurstelling 
vann promovendus Bouman, die door dit besluit behoorlijk in de steek werd gelaten: 

1322 W.J.H. Moll, 'In memoriam W.H. Julius', Hemel en dampkring 23 (1925) 169-
179,, aldaar 169. 
1333 Over Julius; ibidem, 169-179; M.G.J. Minnaert, 'Julius, Willem Henri', DSB VU, 
186;; H. Groot, 'Prof dr. W.H. Julius. Ter nagedachtenis', Physica. Nederlandsen 
tijdschrifttijdschrift voor natuurkunde 5 (1925) 117-121; Anoniem, 'Willem Hendrik Julius', 
VerslagenVerslagen K.A.W. 34 (1925) 365-368; H.A.M. Snelders, 'Julius, Willem Hendrik', 
BWNU,270. BWNU,270. 
1344 Moll, 'Julius', 170-171. 
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'Wass Uwe vertrek, hooggeleerde Julius, voor allen, die onder Uwe 
hooggewaardeerdee leiding werkte, een groot verlies, voor mij was het des te groter, 
waarr ik met Uw hulp dit proefschrift was begonnen', zo staat in het voorwoord te 
lezen.. Julius zou in Utrecht een reputatie opbouwen op het terrein van de 
zonnefysica.1355 De hoeveelheid experimenteel onderzoek in Amsterdam bleef tot de 
eeuwwisselingg bescheiden. 

Dee verstandhouding tussen Van der Waals en Julius moet uitstekend zijn 
geweestt Samen begeleidden ze de 'praktische oefeningen' en gezamenlijk voerden 
zee het directoraat over het Natuurkundig Laboratorium. Julius schreef aan Van der 
Waalss naar aanleiding van zijn vertrek: 

Hedenn staat mijn benoeming te Utrecht in de staatscourant. Dat hierdoor 
niett alleen blijde, maar ook weemoedige gevoelens bij mij worden 
opgewektt is u bekend. Ge weet, dat ik mij in de afgeloopen vijfjaren 
gehechtt heb aan mijn werkkring, aan het laboratorium, aan u; dat ik 
dankbaarr mag terugzien op een tijd waarin ik uw vriendschappelijke 
gezindheidd en in toenemende mate uw vertrouwen genoot en veel door 
dagelijkschee omgang van u heb geleerd.136 

Terwijll  in Amsterdam een laboratorium 'voor-van-alles-en-nog-wat' tot stand was 
gekomen,, ging de natuurkunde in Leiden een heel andere richting op. De Leidse 
fysicifysici hadden sinds 1859 een laboratorium, dat in de realiteit van de jaren tachtig 
echterr niets meer had te zoeken. Toen Kamerlingh Onnes hoogleraar 
'proefondervindelijkee natuurkunde en meteorologie' werd, zette hij een 
indrukwekkendee reorganisatie op touw, die het Leidse laboratorium tot het meest 
geavanceerdee cryogene laboratorium ter wereld maakte. In het Amsterdamse 
laboratoriumm lag het accent op onderwijs, in Leiden zette Kamerlingh Onnes alles in 
omm hoogwaardig experimenteel onderzoek te verrichten. Dat gold zowel voor de 
middelenn als voor de studenten die er in een strak onderzoeksprogramma werden 
gedirigeerd.1377 De ontwikkelingen vanaf begin jaren negentig in het cryogene 
onderzoekk waren een onderdeel van een trend tot een soort internationale 
arbeidsverdelingg in het fysisch onderzoek. Naast Leiden waren er rond de 
eeuwwisselingg bijvoorbeeld gespecialiseerde cryogene laboratoria ontstaan in Parijs, 
Krakoww en Londen.138 

Hett mag echter niet uit het oog worden verloren dat zeker tot aan de 
eeuwwisselingg het Leidse cryogene onderzoek nog in de kinderschoenen stond en het 
magneto-optischee onderzoek (dat wil zeggen de bestudering van de invloed van 
magnetismee op licht) veel gewicht had. Terugkijkend bestaat het gevaar dat door 

1355 Heijmans, Wetenschap, 21-39. 
1366 Julius aan Van der Waals 8-8-1896, Van der Waalsarchief, inv. nr. 1. 
1377 Otterspeer, Wiekslag, 119-123 en 177-180. 
1388 P.F. Dahl, 'Kamerlingh Onnes and the discovery of superconductivity: the 
Leydenn years, 1911-1914', Historical studies in the physical sciences 15 (1985) 1-
37,, aldaar 1. 
1399 H.A. Lorentz e.a., 'Optische en magneto-optische onderzoekingen', in: H. Haga 
e.a.,, Het natuurkundig laboratorium der Rijks-Universiteit te Leiden in de jaren 
1882-19041882-1904 (Leiden 1904) 181-182. 
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dee latere oogverblindende prestaties van het cryogene gedeelte, het magneto-
optischee onderzoek over het hoofd wordt gezien. Toch leverde dat programma 
voldoendee resultaat op om de wetenschapshistoricus J.Z. Buchwald te laten spreken 
vann de "Leiden School" of physics of the mid-1880s and early 1890s'.140 Zoals de 
cryogenee onderzoekers de theorieën van Van der Waals testten, zo verrichtte de 
magneto-optischee school op basis van Lorentz' elektronentheorie experimenteel en 
theoretischh onderzoek. De belangrijkste experimentele resultaten kwamen van de 
toekomstigee Amsterdamse hoogleraren Sissingh en Zeeman, L. W. Siertsema, die 
hoogleraarr werd te Delft, C.H. Wind, die onder andere een professoraat in Utrecht 
zouu bekleden en E. van E verdingen, later hoofddirecteur van het KNMI en 
hoogleraarr te Utrecht141 

Vann der Waals had voor het laboratorium inspiratie opgedaan bij de 
Polytechnischee School te Delft (de latere Technische Hogeschool) en in Utrecht 
waarr in 1877 een nieuw laboratorium werd gebouwd met een vergelijkbaar budget. 
Inn Utrecht was 70.000 gulden uitgetrokken, voor een gebouw dat het experimenteel 
fysischh onderwijs moest gaan herbergen.142 De Utrechtse natuurkunde bezat in Buys 
Ballott echter niet de meest geschikte inspirator voor experimenteel onderzoek, dat 
ondankss een mooi gebouw bleef zieltogen met slechts een enkele experimenterende 
studentt en volslagen verouderde apparatuur. Daarvan schrok V.A Julius nogal toen 
hijj  in 1888 Buys Ballot opvolgde. Eerst onder zijn impulsen, en die van zijn neef 
vanaff  1897, kwam het experimentele onderzoek goed op gang.143 Dat in Utrecht de 
inrichtingg van het laboratorium beter moet zijn geweest dan in Amsterdam blijkt uit 
dee woorden van W.H. Julius die bij zijn vertrek uit Amsterdam sprak van 'de voor 
denn physicus zoo noodzakelijke hulpmiddelen, waarvan in Utrecht een zooveel rijkere 
voorraadd is dan hier'.144 In Groningen ten slotte werd in 1892 een modern 
laboratoriumm neergezet, waarbij terdege rekening was gehouden met de magnetische 
enn galvanometrische metingen van H. Haga.145 

5.. Natuurkunde studeren 
Inn deze periode was de opbouw van de diverse studies - die was vastgelegd in het 
Academischh Statuut van 1877 - niet uniform. Zo bestond de studie geneeskunde 
achtereenvolgenss uit een propedeuse, een kandidaats- en een doctorale fase, terwijl 
eenn student aan de natuurfilosofische faculteit alleen een kandidaats en een doctoraal 
deedd (los van de promotie). Een propedeuse voor natuurfilosofen bestond niet. 

Dee beginnende natuurfilosoof had allereerst een keuze moeten maken uit 
vierr kandidaatsrichtingen: één was gericht op het doctoraal farmacie, één op plant-

J.Z.. Buchwald, From Maxwell to microphysics. Aspects of electromagnetic 
theorytheory in the last quarter of the nineteenth century (Chicago 1985) 200. 
1411 H. Haga, E. van E verdingen, 'Het natuurkundig laboratorium der Rijks-
universiteitt te Leiden', in: Haga e.a., natuurkundig laboratorium, 20-21 \ Lorentz, 
'Optischee en magneto-optische onderzoekingen', 179-258. 
1422 Heijmans, Wetenschap, 9-10. 
1433 Heijmans, Wetenschap, 7-39. 
1444 'Afscheid Julius', 38. 
1455 H. Haga, 'Het natuurkundig laboratorium', in: I. van Dijk e.a. (red.), Academia 
GroninganaGroningana MDCXIV-MCMXIV(Groningen 1914) 485-493. 
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enn dierkunde en één op de 'harde' bèta- richtingen: scheikunde, wis- en natuurkunde 
enn wis- en sterrenkunde (tabel 1.1). Voor de kandidaatsrichting aard- en 
delfstofkunde,, ten slotte, volgde men de vakken van alle kandidaatsrichtingen (die 
elkaarr voor een groot deel overlapten), het zogenaamde 'grote examen'. Samen 
levertt dit - zoals staat opgesomd in tabel 1.2 - zes doctorale richtingen op. In theorie 
warenn er zeven, want het Academisch Statuut schreef voor dat het doctoraal wis- en 
natuurkundee was gesplitst in een theoretische richting wis- en natuurkunde oc, en een 
meerr praktisch georiënteerde richting wis- en natuurkunde p\146 In Amsterdam 
speeldee dit onderscheid geen rol. Meteorologie, een vak speciaal voor de p-richting 
natuurkunde,, werd er niet gedoceerd. Ook de studies aard- en delfstofkunde en wis-
enn sterrenkunde werden in Amsterdam niet of nauwelijks gevolgd. Met het 
ontbrekenn van sterrenkunde (als richting; het werd wel als vak gedoceerd) was het 
kandidaatsexamenn voor de bèta-richting in de Amsterdamse praktijk bestemd voor 
studentenn wis- en natuurkunde en scheikunde. 

TabelTabel 1.1 Kandidaatsexamens vastgelegd in het Academisch Statuut van 1876 

FarmacieFarmacie Plant-en dierkunde 'Bèta-richting"* 
Natuurkundee Wiskunde Wiskunde 
Scheikundee Natuurkunde Sterrenkunde 
Plantkundee Scheikunde Natuurkunde 
Dierkundee Plantkunde Scheikunde 
Delfstofkundee Dierkunde Delfstofkunde 

Delfstofkunde e 

**  De kandidaatsrichting voor wis- en natuurkunde, wis- en sterrenkunde en 
scheikunde. . 

Bron:Bron: Groen, Wetenschappelijk onderwijs II, 33 

Voorall  als de student niet uit gegoede kringen kwam, deed hij er verstandig aan om 
inn het eerste jaar zoveel mogelijk colleges te volgen. In dat geval kon hij zich het 
jaarr daarna nogal wat geld besparen door zich niet volledig als student in te 
schrijven,, maar slechts voor de enkele vakken die nog niet waren gevolgd.147 De 
studentenn wis- en natuurkunde, die veelal van relatief lage komaf waren, pasten deze 
bezuinigingsmaatregell  in groten getale toe. Vooral in de eerste jaren na 1877 
gebeurdee dit 

1466 Groen, Wetenschappelijk onderwijs II, 14 en 32-34. 
1477 Jensma, De Vries, Hoger onderwijs, 146-147; Otterspeer, Wiekslag, 408-409. 
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TabelTabel 1.2 Doctoraalexamens vastgelegd in het Academisch Statuut van 1876 

Wis-Wis- en sterrenkunde 
Hogerr  wiskunde 
Theoretischee mechanica 
Sterrenkunde e 
Natuurkunde e 

Scheikunde Scheikunde 
Scheikunde e 
Natuurkunde e 
Kristallographi e e 

Wis-Wis- en natuurkundea 
Hogeree wiskunde 
Theoretischee mechanica 
Natuurkunde e 

Aard-Aard- en delfstojkunde 
Aardkunde e 
Delfstofkunde e 
Paleontologie e 

Farmacie Farmacie 
Farmacie e 
Farmaceutischee plant- en dierkunde 
Vergiftleer r 
Analytischee scheikunde 

Bron:Bron:  Groen, Wetenschappelijk onderwijs II , 33 

Ms-- en natuurkunde 
Hogeree wiskunde 
Theoretischee mechanica 
Natuurkunde e 
Meteorologie e 
Toegepastee scheikunde 

Plant-Plant- en dierkunde 
Plantkunde e 
Dierkunde e 
Paleontologie e 

Hett  valt op dat de wiskunde en natuurkunde geen afzonderlijke studies waren. De 
natuurkundestudentt  was tevens wiskundestudent. Deze groep studenten ontving in de 
kandidaatsfasee veel lessen van Van Pesch. Hij  doceerde alle wiskundige vakken. 
Wiskundee is het enige vak dat in het Academisch Statuut verder  was onderverdeeld: 
inn 'hogere stelkunde' (algebra), 'analytische meetkunde', 'beschrijvende meetkunde' 
enn 'differentiaalrekening*. 148 Uit de 'collegeverslagen' uit de Studentenalmanakken, 
waarinn veel informati e over  het onderwijs is te vinden, blijk t dat beschrijvende 
meetkundee een vak was dat om extra oefening vroeg. 'Daartoe kwamen wij 
Zaterdagss middag samen en teekenden onder  leiding van Z.H.G. vele constructies, 
diee met het behandelde in betrekking stonden'. De studenten waren er  Van Pesch 
erkentelijkk  voor.149 Ze zullen er  ook dankbaar  voor  zijn geweest dat de lessen van de 
bedaardee Van Pesch uitblonken in duidelijkheid . Een minpunt was zijn onuitroeibare 
gewoontee de tij d te vergeten. Voor  de studenten ging dit met' velerelei 
ongeriefelijkheid,l500 gepaard, temeer  omdat Van Pesch' manier  van lesgeven saai en 
weinigg inspirerend was.151 

Dee lessen wiskunde werden aanvankelijk door  slechts drie a vier  studenten 
gevolgd.. Dat beperkte aantal wordt ook genoemd voor  sterrenkunde, omschreven als 
'theoretischee astronomie'. In werkelijkheid was het nog rustiger, want de door 

1488 M. Groen, Wetenschappelijk onderwijs E, 33. 
1499 Studentenalmanak 1883, lxxxiv. 
1500 Studentenalmanak 1882, xcv. 
1511 E. Cohen, 'Chemie en chemische industrie te Amsterdam in den loop der 
eeuwen',, Chemisch weekblad 37 (1940) 493-502, aldaar  499. 
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Matchess verzorgde colleges werden niet trouw gevolgd. Klachten over het lage 
tempoo en niveau van het onderwijs vielen Matthes regelmatig ten deel. Het was maar 
goedd dat hij al in 1881 met emeritaat kon. 

Zijnn opvolger werd DJ. Korteweg (1848-1941). Korteweg was de zoon van 
eenn Bossche notabele, die erop aan stuurde om zijn zoon officier te laten worden aan 
dee KMA. Deze verkoos echter een studie voor ingenieur aan de Polytechnische 
Schooll  te Delft Toen hij vervolgens ontdekte dat alle technische vakken hem maar 
matigg interesseerden, brak hij de studie af om zich autodidactisch tot wiskundige te 
ontwikkelen.. Hij voorzag in zijn levensonderhoud door te doceren aan een HBS. Om 
eenn academische graad te halen kwam hij terecht bij, typisch genoeg, de 
natuurkundigee Van der Waals, bij wie hij razendsnel zijn doctoraal haalde en 
vervolgenss promoveerde. Hij was in 1878 de eerste promovendus van de jonge 
Amsterdamsee universiteit. Kortewegs belangstelling lag op het vlak van de in andere 
wetenschappenn toegepaste wiskunde, volgens een necrologie omdat 'zijn psychische 
aandachtt dermate naar buiten gekeerd [was], dat het belang der wiskunde voor hem 
uitsluitendd in haar practisch gebruik was gelegen'.152 In feite zou veel van zijn arbeid 
kunnenn worden getypeerd als theoretische natuurkunde. Midden jaren zeventig had 
hijj  al berekeningen met betrekking tot de toestandsvergelijking van Van der Waals 
hett licht doen zien.153 Zijn proefschrift handelde over de voortplanting van golven in 
elastischee buizen. De bekendste bijdrage tot de wetenschap van Korteweg is echter 
eenn studie die hij - eenmaal hoogleraar - samen met de promovendus G. de Vries in 
18944 uitvoerde naar een merkwaardig verschijnsel dat soms waarneembaar was in 
ondiepee trekvaarten. Soms ontstonden daarin namelijk (solitaire) golfbergen die zich 
mett grote snelheid en zonder merkbare verzwakking voortplantten. Korteweg en De 
Vriess leidden een vergelijking af voor dit verschijnsel. De Korteweg-de Vries 
vergelijking,, zoals ze is gaan heten, is vooral aandacht gaan trekken vanaf de jaren 
zestigg toen de door de vergelijking beschreven 'solitonen' van belang bleken voor de 
vaste-stoffysicaa en de veldentheorie.154 

Kortewegss lessen vielen beter in de smaak dan die van Matthes. Zijn 
onderwijs,, wordt 'duidelijk' en 'opgewekt' genoemd.155 In Kortewegs colleges 
speeldee de responsie een belangrijke rol. Naast het feit dat het een goede manier was 
omm studenten te dwingen hun colleges bij te houden, boezemde zijn methode van 
responderenn wel enig onbehagen in:' Gaarne zouden wij evenwel zien dat ZHGel. 
hen,, die (...) niet in staat zijn 't college bij te houden en die daardoor een vraag van 
Zijnn Hooggel. niet weten te beantwoorden, met wat meer consideratie behandelde, 
zoodatt als het ware de afschrik, die bij hen voor dit college schijnt te bestaan, moge 
verdwijnen'.1566 De sterk wiskundig vormgegeven colleges astronomie werden door 
Kortewegg maar één keer in de twee jaar gedoceerd. In de Studentenalmanak van 
18944 is de opmerking te lezen dat het praktische deel van de astronomie 

1522 L.EJ. Brouwer, 'DJ. Korteweg*, Euclides 17 (1940-1941) 266-267. 
1533 Kipnis, Molecular science, 59. 
1544 A J. Kox, 'Diederik Johannes Kortweg: schakel tussen de Amsterdamse wiskunde 
enn natuurkunde', in: Knegtmans, Kox, Nut en eer, 67-78. 
1555 Studentenalmanak 1887, cxxiii. 
1566 Jaarboekje der natuur-philosophische studenten-vereeniging 1899,11. 
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stiefmoederlijkk werd behandeld.157 In feite gold het voor de hele astronomie aan de 
gemeentelijkee universiteit 

Zowell  de kandidaatscolleges astronomie als wiskunde werden geleidelijk 
drukker.. Het tweejaarlijks gedoceerde college astronomie trok tegen de 
eeuwwisselingg ongeveer 25 personen. De colleges wiskunde waren in die tijd verder 
uiteengevallenn in verschillende onderdelen, met een wisselend aantal studenten dat 
tussenn de vijf en de 25 lag. 

Dee lessen natuurkunde en scheikunde waren onvergelijkbaar drukker. 
'Systematischee scheikunde' en 'experimentele natuurkunde' trokken beide in de 
eerstee jaren liefst 75 tot honderd studenten, in 1900 was dit aantal opgelopen tot 120 
(scheikunde)) en 160 (natuurkunde).158 Deze massaliteit kwam niet van de studenten 
vann de faculteit zelf. De drukte werd vooral veroorzaakt door de grote groep 
geneeskundestudenten,, waarvan de propedeuse het natuurwetenschappelijke karakter 
hadd behouden. Zij gaven ook de inleidende colleges plant- en dierkunde een massaal 
karakter.159 9 

Vann 't Hoff en Gunning verdeelden samen de systematische scheikunde. 
Dee colleges van Gunning waren rommelig omdat hij ze niet goed voorbereidde. 
Omdatt Gunning nogall  'sterk uitgesproken sympathieën' had, was het zaak om bij 
dezee docent van de oude stempel goed in de smaak te vallen.160 Van 't Hoffs doceren 
verliepp aanvankelijk wat moeizaam, met name schijnt hij een weinig boeiende 
voordrachtt ten gehore te hebben gegeven.161 Maar hij slaagde gaandeweg erin zich 
eenn goede didactiek eigen te maken: 'Helder en duidelijk omlijnd als de colleges 
waren,, bestudeerden we aan de hand van Prof. van 't Hoff de systematische chemie 
alss 't ware met een reusachtige en scherpe loupe', heette het in 1893.162 In 
tegenstellingg tot Van der Waals hadden de hoogleraren scheikunde het voordeel dat 
zee van aanvang af de beschikking hadden over een laboratorium. Het nadeel was dat 
zee te maken kregen met 'de wet van de remmende voorsprong'; het uit 1857 
daterendee chemisch laboratorium aan de Groenburgwal was door gebrek aan ruimte, 
apparatenn en materialen volslagen ontoereikend. Desondanks duurde het tot bijna 
eenn decennium na de verwezenlijking van het Natuurkundig Laboratorium alvorens 
err een nieuw chemisch laboratorium verscheen aan de Nieuwe Prinsengracht.163 Van 
'tt Hoff verzorgde voor de prekandidaatsstudenten ook de delfstofkunde, die 
'mineralogie'' werd genoemd. Omdat dit vakgebied hem echter niet bijster 
interesseerde,, schijnt Van 't Hoff altijd wel een reden te hebben gevonden om 
afwezigg te kunnen zijn.164 In 1891 werd hij uit zijn lijden verlost toen G.A.F. 

1577 Studentenalmanak 1894,74. 
1588 Verslag hooge scholen over 1877-1900. 
1599 Groen, Wetenschappelijk onderwijs 1, 344. 
1600 Cohen, 'Chemie', 493-494. 
1611 Studentenalmanak 1891, ciii. 
1622 Studentenalmanak 1893,114. 
1633 Jorissen, Reicher, Amsterdamer periode, 28-46; H.A.M. Snelders, 'J.H. van 't 
Hoffss research school in Amsterdam (1877-1895)', Janus. Revue internationale de 
VhistoireVhistoire des sciences, de ld medicine, de la pharmacie et de la technique 71 (1984) 
1-30. . 
1644 Cohen, 'Chemie', 494. 
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Molengraafff  buitengewoon hoogleraar werd in de mineralogie, geologie en 
kristallografie.165 5 

Bijj  'experimentele natuurkunde' ontmoetten de studenten voor het eerst de 
ontzagwekkendee Van der Waals. Van dit college is een onvergetelijke getuigenis 
overgeleverd. . 

Bijj  zijn binnenkomen in de collegekamer, na de groote vacantie, zaten 
wij,, als eerste jaar's studenten den grooten man met spanning af te 
wachten.. Hen oorverdoovend, donderend en toch plechtig 
applaudisseeren,, waarvan we koud werden en hetgeen ons nog ontroert, 
bijj  de gedachte eraan! - De kleine, groote man, in gekleede jas, liggende 
boord,, met zwart dasje, het toen reeds spierwitte haar, een kort wit 
volbaardjee om de kin stapte driftig binnen, liep naar zijn stootje en blikte 
vann over zijn katheder eenigszinss ongeduldig in het rond, de 
wenkbrauwenn fronsend, ettelijke rimpels op het geelachtig voorhoofd en 
opp de wang, convergeerend naar de oogen. - Ongeduldig, rondkijkend, 
eenigszinss vinnig de handen wrijvend, wachtend op het einde van deze 
spontane,, overweldigende ovatie, waaraan zijn leerlingen toch heusch 
behoeftee hadden gevoeld! 
Heusch!!  dat spontaan applaus bij de opening van een college is géén 
traditie,, het is de explosie van een tot barstens vol gemoed, volkomen 
frischfrisch van een lange vacantie, verlangend, innig verlangend, al durven we 
err niet voor uitkomen, naar den stem van onzen grooten, allergrootsten 
voorganger!!  Ten minste, zoo was het hier! Van der Waals nam objectief 
weinigg notitie, subjectief moef het hem hebben ontroerd!(...) 
Hijj  begon vinnig de woorden afbijtend, boos rondkijkend: "we hebben 
tweee soorten van verschijnselen: de verschijnselen, die behooren tot de 
ponderabelee materie en de verschijnselen die behooren tot de 
inponderabelee materie"(...) Nóg hoor ik hem, de woorden afbijtend, nog 
steedss denk ik en spreek ik met dank en welgevallen over zijn physica-
colleges".166 6 

Dee 'allergrootste voorganger*  wordt algemeen geroemd om zijn doceren. Naast zijn 
imponerendee persoonlijkheid zal zijn jarenlange ervaring als leraar hebben 
meegewerktt om zijn didactische kwaliteiten te vormen. Toch schijnt hij zich nooit 
geheell  op zijn gemak te hebben gevoeld bij de massale colleges 'experimentele 
fysica'.. Nu en dan sijpelt er zelfs kritiek op zijn functioneren door. In de eerste 
plaatss door de medici die de cursus te moeilijk vonden. Deze mening werd niet 
gedeeldd door de 'philosophen', die het liefst een apart college, zonder medische 
studenten,, zouden krijgen.168 Deze wens werd gedeeld door Van der Waals maar hij 
konn die niet honoreren zolang hij er als docent natuurkunde alleen voor stond. Wel 

1655 Snelders, 'Physicam', 186. 
1666 'Professor J.D. van der Waals die verleden week den nobelprijs ontving', Het 
levenleven geïllustreerd 5 (1910) 938. 
1677 Ph. Kohnstamm, 'J.D. van der Waals, 25 October 1877-1902', Propria Cures 14 
(1902)) 57. 
1688 Studentenalmanak 1883, lxxxvi. 
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kregenn de prekandidaats natuurfilosofie (vermoedelijk vanaf 1886) een practicum 
onderr leiding van de assistent, verdeeld inn kleine groepjes over vijf dagen 
verspreid.1699 Toch is er ook vanuit hun kant wel eens de kritiek te beluisteren dat 
Vann der Waals' colleges te onduidelijk waren. De verhandelingen van Van der 
Waalss zouden wat onevenwichtig zijn omdat hij hoofdzaken niet goed van bijzaken 
onderscheiddee en omdat hij soms teveel woorden aan makkelijke zaken besteedde en 
moeilijkee episodes van te weinig uitleg voorzag.170 

Dee experimentele natuurkunde kende een cyclus van twee jaar. Het jaar 
1881-18822 begon met de beginselen der mechanica en zwaartekracht. Na de 
kerstvakantiee stond hett onderwerp warmte op de agenda, dat een grote toeloop kende 
omdatt Van der Waals zijn eigen, beroemde visie op het onderwerp ten beste gaf.171 

Daarnaa kwamen moleculaire krachten ter sprake en tot slot trillingen en geluid, 
waarbijj  het kon gebeuren dat dit onderwerp door tijdgebrek in het gedrang kwam.172 

Inn het volgende cursusjaar werden licht, magnetisme, statische elektriciteit en 
galvanischee elektriciteit behandeld. 'Vooral het licht werd uitvoerig en duidelijk 
besproken,, de theorie der lenzen en het zoo moeilijke hoofdstuk der polarisatie 
zullenn algemeen waardeering hebben gevonden. Het hoofdstuk der elektriciteit werd 
opp de potentiaaltheorie opgetrokken'1; zij het dat ook dit in tijdnood kwam. 

Dee experimentele fysica betekende een flinke belasting voor Van der 
Waals.. Het vak werd vier uur per week gegeven, maar daar stond minstens evenveel 
tijdd tegenover om de colleges voor te bereiden. 'Er moeten voor het groot getal 
hoorderss experimenten genomen worden op groote schaal, die vooral zóó zeker 
moetenn zijn voorbereid, dat gevaar voor mislukking geheel buitengesloten is'.174 

Tenslottee ging er veel tijd zitten in het afnemen van de (mondelinge) tentamens. 
Mett Julius' aanstelling konden de studenten natuurwetenschap eindelijk 

vóórr hun kandidaats ook een eigen natuurkundecollege krijgen. Het betrof een 
experimenteell  college voor zo'n dertig natuurfilosofen waarbij 'niet het experiment 
zelff  de hoofdzaak [is], maar het toonen hoe geëxperimenteerd moet worden'.175 Dit 
collegee kon soms dagen voorbereiding vergen om de proefopstellingen op te 
bouwen.. Julius heeft ongetwijfeld een aantrekkingskracht uitgeoefend op studenten 
diee de experimentele kant op wilden gaan, en op hen die zich minderr op hun gemak 
voeldenn bij de kille en dwingende Van der Waals. Julius' 'omgang met zijn 
studentenn was altijd alleraangenaamst (...) Hij kon soms op het 1ste of 2de jaars 
prakticumm tijden lang den een of anderen onhandigen praktikant behulpzaam zijn in 
hett overwinnen der duizend en één ongelukken, die het verloop der proef dreigden te 
verstoren'.1766 Julius moet een rustig en innemend persoon zijn geweest, 'zacht in zijn 

1699 Faculteit aan B en W 26-10-1896, G.A. 5191,1896- 512. 
1700 Studentenalmanak 1888,, clxxii; studentenalmanak 1889, ccxx; studentenalmanak 
1890,1890,171. 171. 
1711 Studentenalmanak 1883, Ixxxv-lxxxvi . 
1722 Studentenalmanak 1884, xcv; studentenalmanak 1883, lxxxvi. 
1733 Studentenalmanak 1884, xcv. 
1744 Faculteit aan B en W 26-10-1896, G.A. 5191,1896-512. 
1755 Ibidem. 
1766 Groot, 'Julius', 120-121. 
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critiek ''  en iemand die de student veel vrijhei d gaf in het bepalen van zijn 
177 7 

onderzoek. . 
Wiee zijn kandidaats had gehaald en voor  het doctoraal wis- en natuurkunde 

koos,, kwam bijna in een situatie van privé-onderwijs terecht, met klasjes van vaak 
dri ee of vier  personen. Niet alleen was men verlost van de propedeusestudenten 
geneeskunde,, ook van de studenten plant- en dierkunde en farmacie was afscheid 
genomen.. Vooral de laatste groep was binnen de faculteit van gewicht, omdat 
farmaciee de grootste hoeveelheid studenten telde. 

Inn het studiejaar  1879-1880 waren er  van de 27 studenten die in de 
StudentenabnanakStudentenabnanak als student aan de natuurwetenschappelijke faculteit werden 
bestempeldd zeventien die later  het apothekersexamen zouden halen, het logische 
gevolgg van het doctoraal farmacie. Van de overige tien stonden twee studenten 
ingeschrevenn die later  zouden promoveren in de scheikunde, twee zouden 
promoverenn in de plant- en dierkunde en eveneens twee in de wis- en natuurkunde. 
Vann vier  studenten is niet meer  bekend dan dat ze "natuurfilosofie *  deden, wat 
betekentt  dat zij  in de faculteit stonden ingeschreven maar  niet (in Amsterdam) 
gepromoveerdd zijn of hun apothekersexamen hebben gedaan, waardoor  hun richting 
niett  meer  valt te traceren. Misschien hebben zij  het voor  gezien gehouden na het 
doctoraalexamen,, wellicht zijn zij  eerder  gesjeesd. Wat deze reconstructie aantoont 
iss dat het overgrote deel van de studenten (die geen apothekersexamen deden) 
uiteindelij kk  promoveerde. Door  naar  de promovendi te kijken kan een schatting van 
hett  aantal wis- en natuurkundestudenten worden gemaakt Het blijk t dat er  in de 
periodee 1877-1904 36 personen promoveerden in de wis- en natuurkunde. Van hen 
haddenn er  elf de wiskundigen Korteweg en Van Pesch als promotor  en 26 de fysici 
Vann der  Waals en Zeeman. Dat laatste getal geeft een indicatie voor  het aantal 
natuurkundestudentenn in de meest strikt e zin: gemiddeld één per  jaar  dus. 

Dee hogere wiskunde van het doctoraal wis- en natuurkunde (zie tabel 1.2) 
bestondd uit waarschijnlijkheidsrekening, integraalrekening en functieleer. De laatste 
tweee onderdelen werden in één college gegeven door  Van Pesch.179 Matthes gaf 
'capitaa selecta' uit de waarschijnhjkheidsleer  en de theoretische mechanica. Na 
Matthes''  emeritaat werden beide vakken overgenomen door  Korteweg. Zoals gezegd 
wass het aantal toehoorders laag, waarschijnlijkheidsleer  werd om die reden vaak niet 
eenss gegeven. Van der  Waals was overigens de mening toegedaan dat de doctorale e 
wiskundee van het Academisch Statuut te eenzijdig gefixeerd was op analytische 
meetkunde,, wat ten koste ging van de synthetische meetkunde (vlakke en 
beschrijvendee meetkunde).180 

Inn vergelijking met nu valt op dat de mechanica werd gerekend tot de 
wiskunde.. De theoretische mechanica bevatte (aldus de collegeverslagen van het 
cursusjaarr  1885-1886), verspreid over  verschillende collegereeksen: kinematica, 
vectormeetkunde,, hydrodynamica, en 'als uitbreidin g op het gewone college' een 
deell  van het leerboek natuurkunde van Thomson en Tait: Treatise on natural 
philosophy.philosophy. Daar  Korteweg dit college 'op meer  gezellige wijze wenschte te 

1777 Moll , 'Julius' , 178. 
1788 J.W. te Winkel, Album Academician van het Athenaeum Illustre en van de 
UniversiteitUniversiteit van Amsterdam (Amsterdam 1913). 
1799 Studentenabnanak 1885, cxcvii. 
1800 Faculteitsvergadering 12-6-1878, G.A. 1020, inv. nr.1. 
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behandelen,, stelde hij ons voor, daartoe wekelijks eenige avonduren ten zijnent te 
komen.'' Het aantal deelnemers aan deze colleges varieerde van één tot vier.181 

Uitt dit soort beschrijvingen blijkt goed hoe weinig de omschrijvingen in het 
Academischh Statuut onthullen over de dagelijkse gang van zaken. Dat hangt mede 
samenn met de grote mate van autonomie die de hoogleraar als docent bezat. 
Inhoudelijkk werd hij slechts beperkt door de uiterst globale omschrijving die het 
Academischh Statuut aan eenn vak verleende. Het beperkte aantal studenten bood de 
mogelijkheidd om een vak op flexibele wijze te organiseren. 

Vann der Waals benutte zijn doctorale colleges mathematische fysica om 
veell  aandacht aan zijn geliefkoosde thermodynamica te schenken. Zo gaf hij in het 
jaarr 1891-1892 twee uur per week elektriciteit en magnetisme en het jaar daarop een 
uurr potentiaaltheorie. De rest van de tijd van de tweejarige cyclus werd besteed aan 
evenwichtswettenn voor mengsels (twee uur in 1891-1892), mechanische 
warmtetheoriee (twee uur in 1892-1893) en kinetische gastheorie (een uur in 1892-
1893).1822 Deze laatste waren allemaal thema's die verband hielden met zijn eigen 
onderzoeksterrein.. Hij kon het soms niet laten om er het onderzoek ter sprake te 
brengen,, waarmee hij op dat moment bezig was.183 Een oud-student herinnert zich 
datt Van der Waals zijn theorie van capitlariteit tijdens de colleges ter sprake bracht 
nogg voordat deze werd gepubliceerd. Voor de studenten was het zeer inspirerend 
omm zo te worden geconfronteerd met de actuele bezigheden van Van der Waals, 
studiess waarvan men wist dat ze baanbrekend waren. Een neerslag van de lessen 
thermodynamicaa is te vinden in een bewerking die Kohnstamm van die colleges 
verzorgde.1855 Een nadeel was dat andere belangrijke thema's stiefmoederlijk, of zelfs 
niet,, werden behandeld. 

Hett aantal studenten was bij de colleges thermodynamica structureel groter 
dann bij de andere uren van de mathematische fysica (hoewel het aantal studenten 
nooitt het dozijn ontsteeg). Dit kwam omdat ze ook voor de chemische studenten 
nuttigee kost waren.186 Van der Waals' toestandsvergelijking en vooral zijn werk op 
hett gebied van mengsels waren belangrijke thema's voor de fysisch-chemische 
schooll  van Van 't Hoff en diens opvolger H.W. Bakhuis Roozeboom. 

Bijj  het selecte gezelschap van de doctoraalcolleges kwam de docent Van 
derr Waals pas helemaal tot ontplooiing. Van der Waals gaf geen betoog voor een 
groepp anonieme studenten die slechts moesten luisteren en noteren. Hij ging een 
debatt aan met de studenten. Hij stelde er prijs op wanneer zijn betoog werd 
onderbrokenn met opmerkingen en vragen, zodat hij in wisselwerking met de student 
dieperr in de materie kon duiken. Aldus bracht Van der Waals in de allereerste plaats 
begripp bij, feitenkennis vond hij minder belangrijk. 'Op de colleges van Van der 

StudentenalmanakStudentenalmanak 1887, clxxiii - clxxiv. 
1822 Een overzicht van de lessen van Van der Waals in de periode 1884/85-1897/98 is 
tee vinden in: Kipnis, Yavelow, Rowlinson, Molecular science, 78-80. 
1833 J.J. van Laar, 'J.D. van der Waals', Mannen en vrouwen van beteekenis in onze 
dagendagen 31 (1900) 86-134, aldaar 122. 
1844 'Gedenksteen- Van der Waals', Algemeen Handelsblad 13 juli 1908. 
| Q C C 

J.D.. van der Waals, Ph. Kohnstamm, Lehrbuch der Thermodynamik (Nijmegen 
19088 en 1912) 2 dl. 
1866 Faculteit aan B en W 26-10-1896, G.A. 5191,1896-512. 
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Waalss heb ik physisch leeren denken', schrijf t Kohnstamm. Het mooiste vond 
Kohnstammm de colleges over  elektriciteit , waarin Maxwells Treatise on electricity 
andand magnetism (1873), werd behandeld: 

"N uu zal ik eens zeggen wat er  in dit hoofdstuk staat", klink t het dan met 
diee stem, zoo vreemd en zoo stroef voor  wie haar  niet kennen, maar  die al 
spoedigg zoo bekend wordt en prettig om te hooren voor  wie nader  met 
haarr  drager  kennis maakt. En dan volgt een résumé van Maxwell's 
gedachtengang.. Die resume's van Van der  Waals, zij  zijn dunkt me wel 
hett  mooiste dat hij  op zijn colleges geeft. En hoe wordt daardoor  wat eerst 
moeilijkk  scheen en onlogisch, verklaard en in verband gebracht met het 
geheell  van het werk. Toch, niet alle moeilijkheden werden zoo uit den 
wegg geruimd. Werken moest men wel voor  die colleges. Niet zelden luidt 
hett  slot van een college: "En nu moeten de heeren de volgende 
hoofdstukkenn maar  eens doorwerken tegen de vorige keer".188 

Ookk liet Van der  Waals de studenten om beurten hoofdstukken voorbereiden en 
behandelenn en gaf hij  vraagstukken op.189 

Naastt  de mathematische fysica stonden ook 'praktische oefeningen' in het 
doctoralee lesrooster. Op deze tijdstippen waren het laboratorium en de begeleiding 
vann de hoogleraar  beschikbaar  voor  de studenten om een eigen onderzoek te 
verrichten,, tussen kandidaats en doctoraal als 'experimenteele arbeid' of na het 
doctoralee examen als dissertatie'.190 Praktische vaardigheden werden niet 
onderworpenn aan tentamering, de betreffende docenten dienden zich tijdens de 
practicaa zelf te overtuigen van de praktische bekwaamheid van de studenten.191 

Hoewell  theoreticus pur sang bleek Van der  Waals ook op experimenteel 
gebiedd alles in een oogopslag te doorzien. Zij n begeleiding aan de studenten bestond 
eruitt  om hen bij  moeilijkheden bij  te staan, zonder  daarbij  echter  een oplossing voor 
tee kauwen. De student moest op eigen benen leren staan. Zeeman was er  getuige van 
hoee Van der  Waals op kenmerkende wijze praktikanten bijstond: 'om die 
[moeilijkheden]]  op te lossen deed hij  dan eenige vragen, die het terrein waarop de 
moeilijkheidd lag, voortdurend nauwer omgrensden en tevens duidelijk lieten blijken 
hoeverr  het inzicht van den vrager  gevorderd was. Deze methode werd door  niet-
leerlingenn wel eens niet aangenaam gevonden maar  was uitermate doeltreffend'. 
Hett  zal tot veler  opluchting zijn geweest toen er  met Julius een milder  element aan 
dee begeleiding werd toegevoegd. 

Misschienn is het vooral door  Kohnstamm ingekleurde beeld van de docent 
Vann der  Waals teveel beïnvloed door  diens bewondering voor  de grote fysicus. Hier 
enn daar  duiken ook getuigenissen op die mindere kanten van Van der  Waals voor  het 
voetlichtt  brengen. Dan komt vooral zijn autoritair e karakter  ter  sprake. Wie de 

1877 Kohnstamm, 'Van der  Waals 1877-1902' 56-58. 
1888 Ibidem, 57. 
1899 Studentenalmanak 1885, xcvi. 
1900 Kohnstamm, 'Van der  Waals 1877-1902', 58. 
1911 Faculteitsvergadering 12-11-1877, G.A. 1020, inv. nr. 1. 
1922 P. Zeeman, 'Prof. dr. J.D. van der  Waals sr. In memoriam', Physica. 
NederlandsenNederlandsen tijdschrift voor natuurkunde 3 (1923) 100-113, aldaar  111. 
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wetenschapp niet serieus nam of te weinig toewijding toonde kon de wind van voren 
krijgen;; dan kon Van der Waals 'hevig toornen', of uitte hij zich in 'niet zeer 
malschee termen'.193 Een doodzonde was het als men 'niet zo rotsvast overtuigd [was] 
(...)) van de realiteit der molekulen. [Dan] zei hij met kracht en overtuiging: "gij zult 
nooitt iets op molekulair gebied presteeren'.194 Ook gebeurde het dat Van der Waals 
'voorr een leerling met buitengewonen aanleg geen vinger wilde uitsteken omdat deze 
oneerbiedigg over zijn vader sprak'.195 Van der Waals kwam kil over, hij lachte 
nauwelijks.. Sommigen waren ronduit bang voor hem. 

Inn de onderhavige periode waren Van Pesch, Van der Waals en (na het 
vertrekk van Matthes) Korteweg de docenten waarom het voor doctoraalstudenten 
wis-- en natuurkunde vooral draaide. Het is duidelijk dat met name Korteweg en Van 
derr Waals het hun niet makkelijk maakten. Ze waren stroef in de omgang en eisten 
eenn grote toewijding. 'Maar Meneer, waarom gaat u niet in een kruidenierswinkel 
staan,, dan heeft u met analytische meetkunde niets te maken', kreeg een student die 
eenn antwoord schuldig moest blijven van Korteweg te horen.196 Misschien dat het 
dwingendee en autoritaire karakter van Korteweg en Van der Waals verband houdt 
mett een passage in de Studentenalmanak van 1891. 

Kalmm en berustend ondergaat hij [de student wis- en natuurkunde, A.M] 
eenee kuur, die wel is waar den professoren de eenige, de ware, toeschijnt, 
dochh waarbij de patient zich niet wel bevindt, waarbij met bijzondere 
neigingenn en behoeften in 't geheel geen rekening wordt gehouden (...) 
Wijj  zijn dan ook overtuigd, dat in onze opleiding een groot gebrek 
schuilt,, nl. dit, dat ons geen voldoende vrijheid wordt gegeven in het 
kiezenn van eene eigen richting, dat elke uiting van individualiteit bij de 
thanss gevolgde methode stelselmatig wordt onderdrukt, wat toch zeker 
nimmerr het ideaal van hooger onderwijs kan zijn.197 

Volgenss de auteur van dit citaat kozen veel studenten om deze reden voor 
scheikunde,, sommigen verlieten zelfs de universiteit Bij scheikunde waren de 
studentenn in tegenstelling tot wis- en natuurkunde wel 'ten zeerste ingenomen' met 
hett onderwijs en de begeleiding. Ze kregen blijkbaar meer speelruimte van de 
docenten. . 

Juliuss ging vanaf zijn aanstelling 'capita selecta' uit de fysica doceren. In 
1891-18922 had dit college betrekking op de optica. Men klaagde erover dat Julius 
teveell  bekend veronderstelde.198 Het jaar daarop, het onderwerp was toen 
elektriciteitt en magnetisme, deed hij het veel beter en vanaf toen werd zijn onderwijs 

1933 F.A.F.C Went, 'J.D. Van der Waals', Verslagen KA. W. 32 (1923) 216-217. 
1944 G.C. Gerrits, 'Johannes Diderik van der Waals', in: T.P. Sevensma (red.), 
NederlandseNederlandse helden der wetenschap. Levensschetsen van negen nobelprijswinnaars. 
HoogtepuntenHoogtepunten van wetenschappelijken arbeid in Nederland (Amsterdam 1946) 125-
165,, aldaar 160. 
1955 P. Debije, 'J.D. van der Waals: Rede', Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde 
44 (1937) 257-267, aldaar 114. 
1966 Cohen,'Chemie', 499. 
197Studentenalmanakk 1891, 177-178. 
1988 Studentenalmanak 1893,113. 
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goedd gewaardeerd.199 Ook Julius' opvolgers Zeeman en Sissingh kregen 
onderwijstaken,, zij het de eerste in beperkte mate; hij was in de eerste plaats 
onderzoeker. . 

Dee (doctorale) studie was afgelopen als de student eenvoudigweg het 
kandidaatsexamenn en het doctoraalexamen had gehaald. Het kandidaatsexamen was 
mondeling.. De tentamens die de bestanddelen vormden, namen tien, vijftien of 
twintigg minuten in beslag. Tijdens de faculteitsvergaderingen werd bij meerderheid 
vann stemmen door de hoogleraren beslist of een kandidaat was geslaagd. Het 
doctoralee examen kende twee delen. Een eerste, mondelinge gedeelte, werd binnen 
tweee weken gevolgd door een schriftelijk gedeelte dat specifiek ging over de 
wetenschapp waarin de student zijn doctoraal deed.200 De examens hebben in het 
algemeenn geen onoverkomelijke problemen opgeleverd bij de studenten, meent 
Kohnstamm,, die spreekt over : 'het groote voorrecht der tentamens, die ons in staat 
stellenn als wij examen doen bijkans zeker te weten dat wij zullen slagen'.201 

Vann Waals informeerde de student wanneer hij hem rijp vond om examen te 
doen.. Bij de tentamens van Van der Waals kwam het - net als bij zijn colleges - niet 
aann op feitenkennis, maar op grondig inzicht. Het onderwerp voor het tentamen 
mathematischee fysica kon de student zelf bepalen, wat tot gevolg had dat het 
tentamenn een beperkt gebied van de fysica besloeg. De student moest er niet van 
staann te kijken als de helft van het tentamen door Van der Waals zelf werd 
volgepraatt als hij het weer eens niet laten kon om over zijn eigen onderzoek te 
beginnen. . 

Dee natuurkunde was als onderwijsvak in deze periode nog erg kleinschalig 
enn was vooral een hulpvak voor de geneeskunde. Voor verreweg de meeste studenten 
wass de natuurkunde een algemeen college dat de kenmerken droeg van het 
'zelfstandigg leren denken'. Het college experimentele fysica gaf een algemeen 
encyclopedischh overzicht van 'de' fysica, ondersteund door de voor deze vorm van 
onderwijss karakteristieke demonstratie-experimenten. Het 'zelfstandig leren 
praktizeren',, was vooralsnog op een nogal primitieve manier vormgegeven. De 
practicaa hadden nogal een ad /uTc-karakter en waren slechts voor enkele studenten 
bestemd.. Dat lag meer aan een gebrek aan voldoende ondersteuning om ze vorm te 
geven,, dan aan de pedagogische instelling van Van der Waals. Dat bleek uit het 
collegee mathematische fysica, waar de student actief werd gedwongen om over de 
natuurkundee na te denken en de wetenschap als een dynamisch proces werd 
gepresenteerd.. De onderzoeker en de onderwijzer Van der Waals vonden elkaar hier, 
enn in feite zijn in deze colleges de kiemen te vinden van de volgende fase die Baggen 
onderscheidtt in de geschiedenis van de universitaire onderwijs: het 'zelfstandig Ieren 
onderzoeken'.. Dit didactische ideaal kwam echter nog lang niet zo tot wasdom als in 
dee Leidse natuurkunde en in de Amsterdamse scheikunde (van Van 't Hoff), waar de 
promovendii  al actief in een onderzoeksprogramma werden geplaatst en werden 
opgeleidd tot onderzoekers. 

StudentenalmanakStudentenalmanak 1894,74. 
'Regelingg van het hoger onderwijs', Staatsblad, nr. 87,27-4-1877. 
Kohnstamm,, 'Van der Waals 1877-1902', 57. 
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6.. Natuurkundestudent*02 

Eenn natuurkundestudent is slechts (achteraf) van een wiskundige te onderscheiden 
doorr te kijken naar de promotor. De (in feite anachronistische) doelgroep die hier 
onderr de categorie 'natuurkundestudent' wordt geschaard, zijn de studenten van Van 
derr Waals in de meest strikte zin: zij die bij hem zijn gepromoveerd. In tabel 1.3 zijn 
dee promovendi van Van der Waals tot 1904 opgenomen. Van deze studenten kan 
menn zeggen dat ze tenminste nog een groot deel van hun studie voor de 
eeuwwisseling,, de tijdsgrens van dit deel, hebben volbracht. 

Omm iets te weten te komen over de promovendi van Van der Waals kunnen 
allereerstt de biografieën van promovendi die later bekendheid hebben verworven 
wordenn geraadpleegd. Het clubje promovendi levert een aantal bekende namen op 
(Kortewegg buiten beschouwing latend). 

Dee beste student die Van der Waals heeft voortgebracht was ongetwijfeld 
W.H.. Keesom (1876-1956). Keesom was een zwijgzame, harde werker die zich goed 
thuiss zal hebben gevoeld in de monotone regelmaat van de Amsterdamse fysica. 
Keesomm had niet de meest gunstige uitgangspositie om wetenschapper te worden. 
Tenn eerste had hij van huis uit weinig ontwikkeling meegekregen, zijn vader was 
veehouderr op Texel. Ten tweede was hij praktizerend katholiek en katholicisme en 
modernee wetenschap gingen in die tijd niet goed samen. Hij heeft zich net als zijn 
leermeesterr in de thermodynamica gestort, met dien verstande dat hij in tegenstelling 
tott Van der Waals de theoreticus en de experimentator in zich verenigde. Hoewel hij 
inn Amsterdam in 1904 promoveerde, was hij vanaf zijn doctoraal in 1900 assistent 
bijj  Kamerlingh Onnes in Leiden. Van 1923 tot 1945 was hij er hoogleraar. Van zijn 
omvangrijkee oeuvre was de meest aansprekende prestatie dat hij in 1926 als eerste 
heliumm in een vaste toestand wist te krijgen. Om de betekenis van zijn werk te 
onderstrepen,, kan worden aangevoerd dat zijn naam wel in verband is gebracht met 
dee nobelprijs.203 

Ookk O. Postma (1868-1963) paste goed in de atmosfeer van ernstige 
toewijdingg die Van der Waals de Amsterdamse fysica gaf. Dit ondanks het feit dat 
hijj  later als dichter bekendheid zou verwerven en hoewel hij nog tijdens zijn 
studententijdd in een vaste column in de Leeuwarder Courant blijk gaf van radicale 
sympathieën,, feiten die wellicht in de richting van een meer naar buiten gerichte 
persoonlijkheidd wijzen. Over Postma's 'buitengewoon oninteressante biografie' 
schrijftt Maarten 't Hart dat 'niets in dit leven (...) spectaculair of geheimzinnig of 
vreemdd is'.204 In 1886 ging hij wis- en natuurkunde studeren, omdat hij 'het wezen 

2022 Deze paragraaf is gebaseerd op: A. J.P. Maas, 'Over zwoegers en zeloten. J.D van 
derr Waals en veranderingen in het studentenleven', Gewina 22 (1999) 65-82. 
^ C J.. Gorter, 'Levensbericht van Wilhelmus Hendrikus Keesom (21 juni 1876-4 
maartt 1956)', Jaarboek K.A.W. 1956-1957, 225-230; J.E. Verschaffelt,, 'W.H. 
Keesomm 25 jaar doctor', Physica. Nederlandsen tijdschrift voor natuurkunde 9 
(1929)) 3-6; P.H. van Laer, 'In memoriam prof. dr. W.H. Keesom', Annalen van het 
ThijmgenootschapThijmgenootschap 44 (1956) 117-119; H. Casimir, Haphazard reality. Haifa 
centurycentury of science (New York, etc. 1983) 167-175; J.A. Prins, 'Keesom, Willem 
Hendrik',, DSB VII , 271-272. Voor algemene informatie over de in deze paragraaf 
voorkomendee promovendi is gebruik gemaakt van BWN. 
2044 M. 't Hart, 'Op een zondag in mei', NRC-Handelsblad 18-5-1979. 
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derr dingen' wilde leren kennen. Na zijn promotie werd hij, als zovelen, Ieraar op een 
HBS,, en bleef dat tot zijn pensioen. Postma doceerde 'helder en zorgvuldig, (...) tot 
vergevingg en begrip bereid maar onkreukbaar en rechtvaardig'. Hij debuteerde als 
dichterr pas op tweeenvijftigjarige leeftijd, maar ondanks die hoge leeftijd slaagde hij 
erinn om, volgens velen, de beste Friese dichter van de twintigste eeuw te worden. Net 
alss Keesom was Postma van agrarische komaf, maar Postma's vader was wel een 
ontwikkeldd man, van wie hij de liefde voor de letterkunde met de paplepel kreeg 
ingegoten. . 

Veell  flamboyanter was de zonderlinge H.A. Naber (1867-1944), telg van 
eenn eigenzinnig familie. Zijn vader was hoogleraar Grieks aan de Amsterdamse 
Universiteit,, zijn zus de bij feministen en vrouwenhistorici bekende Johanna Naber. 
Naberr schijnt er een moeizame verstandhouding op te hebben nagehouden met Van 
derr Waals, iets waar Nabers 'kritiek op het al te theoretische karakter van de studie 
enn de afstand die tot de maatschappij werd bewaard*, ongetwijfeld aan bijdroeg. 
Naberr waagde het Van der Waals te trotseren door te promoveren op De stereometer 
(eenn apparaat om volumes van lichamen te meten), in de ogen van Van der Waals 
ongetwijfeldd frivool en weinig fundamenteel. 'Ik waardeer die [begeleiding] temeer, 
wetendee dat een ander onderwerp, een andere wijze van behandeling, U liever ware 
geweest',, valt in het voorwoord te lezen. Die stereometer was overigens Nabers 
tweedee keus, eigenlijk had hij een dissertatie willen verdedigen over de 
'waterstofvoltameter',, maar daarvoor kreeg hij nergens voet aan de grond, 'omdat 
hett (...) teveel buiten den gewonen gang van zaken bij de conservatieve geleerden 
viel',, aldus een potsierlijk biografisch artikel, waarin met oprechte verontwaardiging 
voorr het onbegrip voor de 'tweede Christiaan Huygens' wordt gesproken.206 De 
afwijzingg van de dissertatie was voor Naber een reden om helemaal de brui aan de 
studiee te geven en naar Londen te vertrekken. Na een tweeënhalfjarig verblijf aldaar 
vondd zijn vader dat zoonlief genoeg richtingloos had rondgedobberd en riep hij hem 
terugg om hem zijn promotie te laten volbrengen, waarna hij leraar werd aan een 
HBS.. Hij hield daarnaast voldoende vrije tijd over om de tweede Huygens uit te 
hangen.. In diverse boeken en artikelen hield hij zich onder andere bezig met de 
wiskundigee grondslagen van de mystiek, hij 'herontdekte' de zeventiende-eeuwse 
natuurkundigee Drebbel, volgens Naber uitvinder van een perpetuum mobile en 
makerr van de eerste onderzeeër, maar zijn levenswerk was toch wel het erkend 
krijgenn van de sirene als officieel muziekinstrument207 

J.D.. van der Waals jr. (1873-1971) promoveerde in 1900 cum laude (bij 
zijnn vader) en reeds in 1903 werd hij hoogleraar in Groningen. In 1908 werd hij 
terugg geroepen naar Amsterdam om hoogleraar theoretische fysica te worden en de 
traditiee van zijn vader voort te zetten. Van der Waals jr. heeft zich met name op het 
gebiedd van de statistische fysica bewogen. Naast de pure fysica hield Van der Waals 
zichh ook bezig met de grondslagen van de wetenschap waarbij hij zich liet voorstaan 
opp het realistische standpunt dat 'de problemen voor de fysicus begrijpelijker zijn als 

2055 Ibidem. 
2066 [J. Koning], 'Dr. H.A. Naber', De Hollandsche Revue 28 (1923) 187-193 en 221-
229. . 
2077 Ibidem. 
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hijj  aan de echt bestaande wereld gelooft*.208 Zijn liefde voor taal en literatuur kwam 
tott uitdrukking in zijn redacteurschap van Onzje Eeuw en De Gids.™9 

Hett leven van Ph. A. Kohnstamm (1875-1951) liep door de zeven sloten 
natuurkunde,, filosofie, politieke filosofie, actieve politiek, theologie, pedagogiek en 
didactiek.. In eerste instantie ontkiemde onder de vleugels van Van der Waals, met 
wiee hij als één van de weinigen een intieme band wist op te bouwen, zijn talent voor 
dee natuurkunde. Zozeer dat hij in 1908 buitengewoon hoogleraar werd, en daarmee 
samenn met Van der Waals jr. opvolger werd van zijn leermeester. Van der Waals 
wass niet alleen Kohnstamms docent natuurkunde, maar een voorbeeld voor het 
leven.. Onder de indruk van Van der Waals' 'christelijke deugdzaamheid' trad 
Kohnstammm in 1917 toe tot de hervormde kerk en ontwikkelde hij zijn filosofie van 
hett 'bijbels personalisme'. Van grote invloed is Kohnstamm echter geweest als 
pedagoog,, een ontluikende wetenschap in Nederland waar hij zich meer en meer op 
gingg toeleggen.210 

Tenn slotte heeft ook G. Hondius Boldingh (1868-1931) het gebracht tot 
hoogleraar.. Boldingh, die naast gepromoveerd fysicus in de eerste plaats 
scheikundigee en farmaceut was, bekleedde van 1909 tot 1930 een buitengewoon 
hoogleraarschapp toegepaste en analytische scheikunde aan de Amsterdamse 
universiteit.. Als docent was hij voor eerstejaars een boeman, met zijn eigen 
studentenn ging hij daarentegen familiair om. Boldinghs verdiensten lagen op het 
terreinn van de chemische nijverheid. Veel gepubliceerd heeft hij echter niet, naar 
eigenn zeggen omdat 'er over 't algemeen teveel geschreven wordt'.211 

Watt Van der Waals' promovendi gemeen lijken te hebben is de serieuze en 
diepgaandee houding die ze, ieder op hun eigen manier, meedroegen ten aanzien van 
dee fysica en de andere dingen des levens. Hoewel de bovengenoemden de niet-
representatievee top van het ijsbergje van promovendi vormen, lijk t deze houding een 
algemeenn kenmerk van de studenten te zijn geweest Zo beschouwde men niet slechts 
dee studieresultaten, maar zeker ook de studie-inhoud als doel van het onderwijs. In 
eenn passage uit de Studentenalmanak wordt kritiek van geneeskundestudenten die 
hett onderwijs van Van der Waals te moeilijk vonden weerlegd door een 
natuurfilosooff  die pareert dat Van der Waals 'behalve met toehoorders, voor wie de 
beoefeningg der natuur middel is, ook met studenten rekening moet houden voor wie 
dee beoefening der fysica doel is'.212 Kennelijk was er een verschil in studiehouding 
tussenn de kandidaatsstudenten van de natuurfilosofische faculteit en de 
propedeusestudentenn geneeskunde, die samen de colleges 'experimentele physica' 
volgden.. Ook verderop in de studie, als men in select gezelschap het college 
'mathematischee fysica' volgde, bleek dat men ondanks de moeilijkheidsgraad met 
vollee teugen genoot Kohnstamm vond de colleges waarin Maxwells Treatise on 
electricityelectricity and magnetism werd behandeld het mooist een monumentaal werk dat 
beruchtt is om zijn ontoegankelijkheid.213 'Geen practische overwegingen toch 

2088 S.R. de Groot, 'J.D. van der Waals jr. 90 jaar', Nederlands tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 29 (1963) 225. 
209209 Over Van der Waals jr: paragraaf 3.2. 
210210 Over Kohnstamm: paragraaf 3.2. 
211211 A.A. Bos, 'Prof. dr. G. Hondius Bolding', Studentenalmanak 1931,93-95. 
212212 Studentenalmanak 1883, lxxxvi. 
213213 Ibidem, 57. 
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bepaaldenn in den regel de keuze hunner  faculteit* , valt in een Studentenalmanak over 
studentenn wis- en natuurkunde te lezen, hun studie was een 'vak uit toewijding 
gekozen*.214 4 

Dee toegewijde studiehouding valt samen met een wat teruggetrokken plaats 
inn het Amsterdamse studentenleven. De natuurwetenschappelijke vakdisputen 
Newtonn en Baco, die bij  het corps waren aangesloten, waren onder 
natuurkundestudentenn aanzienlijk minder  in trek dan het in 1886 opgerichte dispuut 
Harting ,, dat geen banden onderhield met het corps.215 Bij  Hartin g speelde in 
tegenstellingg tot de corpsdisputen het uiterlij k vertoon een ondergeschikte rol. Het 
gingg om de wetenschap zelf. Eén keer  in de veertien dagen was er  een avondlijke 
vergaderingg in het universiteitsgebouw. Daar  vonden de wetenschappelijke 
activiteitenn plaats. Schriftelijk e verhandelingen ('scripties') werden besproken, er 
werdenn voordrachten gehouden en stellingen verdedigd. Iedereen werd zo geacht 
geregeldd een bijdrage te leveren. Van Hartin g zijn veel van de werkzaamheden in het 
overgeleverdee archief terecht gekomen. Uit de eerste jaren van het bestaan van 
Hartin gg dateren bijdragen als: 'De molekulaire formule van vloeibaar  water  is niet 
H200 maar  H603', van scheikundestudent JJ.A de Wijs, die ook een voordracht 
hieldd over  'De Alchemie'. Postma's verhandelingen betroffen onder  andere: 'Iets 
overr  sommige eigenaardigheden van ons oog', en: 'Het zweven der  wolken in de 
luchtt  is niet slechts iets schijnbaars en het is goed te verklaren'. D. Coelingh, die 
laterr  zou promoveren bij  de wiskundige Korteweg, durfde de stelling aan: 'Het 
bewijss voor  de onmogelijkheid van ten perpetuum mobile is niet geleverd en kan 
niett  geleverd worden'. Dat de geleverde bijdragen een hoog niveau konden hebben, 
blijk tt  wel uit het feit dat een bewerking van een voordracht van dezelfde Coelingh in 
dee Nouvelles annates de mathémathiques werd opgenomen (in 1888).216 

Hett  feit dat zoveel natuurkunde-promovendi lid waren van het 
onafhankelijkee vakdispuut Hartin g en maar  een enkeling van Newton kan 
samenhangenn met een relatief lage komaf. Hoewel de natuurkundestudenten sociaal 
'overal''  vandaan kwamen, is de gemiddelde komaf opvallend laag. De vader  van 
promovenduss Smit was timmerman, die van Bakker  onderwijzer, terwij l de vader 
vann Quint zijn brood verdiende als koetsier. Deze vaders hadden eenjaarsalaris 
waarmeee de studiekosten van zoonlief niet eens kon worden betaald. De meeste 
natuurkundestudentenn kenden ook niet de luxe van een zorgeloze studietijd. Om het 
hoofdd boven water  te houden solliciteerde men naar  beurzen of zocht men 
weldoeners.. De 'arme' studenten moesten zelf meestal met bijbaantjes (vaak als 
leraar)) naast hun studie de kost zien te verdienen. In deze omstandigheden is het 
logischlogisch dat zij  van hun studie een doodernstige zaak maakten. Hun toekomst hing er 
immerss vanaf. Bovendien was de wetenschap datgene waarmee ze zich konden 
profilerenn waar  dat in het door  het corps gedomineerde studentenleven niet lukte. Ze 
kondenn scoren met lezingen bij  Harting, niet met elegante manieren of dure kledij. 217 

Inn de literatuur  wordt een verandering naar  een meer  serieuze studiehouding 
inn het laatste kwart van de negentiende eeuw wel gesignaleerd, maar  niet echt in 
kaartt  gebracht De mentaal-culturule veranderingen worden wel in verband gebracht 

214214 Studentenalmanak 1891,177. 
2155 Maas, 'Zwoegers', 72-77. 
2166 U. A., archief Harting, inv. nr. 1,47 en 51. 
2177 Maas, *Zwoegers\ 77-81. 
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mett de instroom van nieuwe groepen studenten van lagere komaf, die de universiteit 
bezochtenn om voor sociale stijging te knokken. Het is duidelijk dat de doorsnee 
natuurkundestudentt van Van der Waals geen 'man van de wereld*  was, die voor zijn 
karaktervormingg naar de universiteit kwam, maar een, wat zou kunnen worden 
genoemdd 'geprofessionaliseerde' student, die niet het studenten/even, maar de studie 
centraall  stelde. Onderzoek naar andere groepen studenten zal duidelijk moeten 
makenn in hoeverre zij daarmee karakteristiek zijn voor de tijdgeest of voor hun 
studiee en leermeester. De plaats in het studentenleven wijst erop dat het laatste in 
meerr of mindere mate het geval is geweest. De studenten van Van der Waals namen 
eenn eigen, wat marginale plaats in, in een studentenwereld die aan verandering 
onderhevigg was, maar die nog altijd werd gedomineerd door de glamour van het 
corps. . 

Omm deze episode een happy-end te geven: bijna alle studenten zijn leraar 
gewordenn op een HBS of gymnasium, waarbij sommigen het brachten tot 
directeur.2188 Vermoedelijk promoveerden de studenten - naast het feit dat men in die 
tijdd pas met een promotie als volwaardig afgestudeerde academicus werd beschouwd 
-- omdat de honorering van een gepromoveerde hoger was dan van een niet-
gepromoveerdee leraar.219 Veel studenten begonnen overigens al tijdens het promotie-
onderzoekk met lesgeven. Gezien het feit dat ook enkele van de promovendi aan een 
universiteitt verbonden zijn geraakt betekent dit als groep een flinke sociale stijging. 
Zekerr voor de studenten van relatief lage komaf heeft de zware investering de moeite 
geloond. . 

2188 Deze gegevens zijn te vinden in: Verslag hooge scholen in het Koningrijk der 
NederlandenNederlanden over...., waarin alle benoemingen en benoemden van het middelbaar en 
hogerr onderwijs staan vermeld. 
2199 A. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 1863-1963 (Groningen 1963) 148-
179. . 
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TabelTabel 1.3 Promovendi natuurkunde Deel i 

18788 DJ. Korteweg, Over voortplantings-snelheid van golven in elastische buizen 
18811 H.W.C.E. Bückmann, Over électrische ontlading in verdunde gassen 
18811 J.M. Smit, Het beginsel van Carnot. Eene historische critische beschouwing 
18844 P.C. Kaz, Over de terugkaatsing van het licht op magneten 
18877 AJ. Swart, De wetten der dissocieerende gassen 
1887-'888 G. Bakker, Theorie der vloeistoffen en dampen 
18900 AJ. Swart, De wetten der dissocieerende gassen 
18933 A. van Thijn, Stationaire électrische stroomen in vlakke en gebogen platen 
18933 G.Hondius Boldingh, De afwijkingen van de wetten voor verdunde 
oplossingen oplossingen 
18955 O.Postma, Iets over uitstraling en opslorping 
18977 Z.P. Bouman, Emissie en absorptie van kwarts en glas 
18977 D.F. Tollenaar, Deflexie en reflexie bij twee kathoden 
18988 CL. van den Broek, De vonkwarmte bij électrische oscillaties met geringe 
demping demping 
18988 NJ. van der Lee, De invloed van den druk op de kritische mengtemperatuur 
19000 H. Hulshof, De rechtstreeksche afleiding van de waarde der moleculair-
constanteconstante s, beschouwd als spanning in het oppervlak 
19000 E.HJ. Cunaeus, De bepaling van het brekend vermogen als methode van 
onderzoekonderzoek naar de samenstelling van coexisteerende damp- en vloeistofphasen 
19000 N. Quint Gzn, Isothermbepalingen voor mengsels van chloorwaterstof en 
aethaan aethaan 
19000 J.D. van der Waals Jr., Statistische behandeling der stralingsverschijnselen 
19011 H.A. Naber, De stereometer 
19011 Ph. Kohstamm, Experimenteele onderzoekingen n.a.v. de theorie van Van der 
Waals.Waals. Het P.T.X vlak: voorstudies en methoden 
19022 J.C. Schalkwijk, De nauwkeurige isotherme van waterstof bij 20°C, tusschen 
dede 8 en 60 atmosferen 
19022 JJ. Hallo, De magnetische draaiing van het polarisatievlak in de nabijheid 
vanvan een absorptieband* 
19044 W.H. Keesom, Isothermen van mengsels van zuurstof en koolzuur 
19044 C.H. Brinkman, Isothermbepalingen voor mengsels van chloormethyl en 
koolzuur koolzuur 
19044 B. Meilink, De verandering van den galvanischen toestand van zuivere 
metalenmetalen met de temperatuur 
19044 G.C. Gerrits, Bepaling van P.XAijnen bij binaire mengels, volgens de methode 
vanvan het brekend vermogen 
19044 J. Geest, De magnetische dubbelbreking van natriumdamp in de nabijheid van 
dede adsorptiebanden* 

**  Bij Zeeman 

65 5 



HoofdstukHoofdstuk 2 Eenheid en continuïteit 

'Wennn man mit Van der Waals redet über eine physikalische Hypothese, bekommt 
mann den Eindruck alsob es sich bei ihm fast um eine religiose Wahrheit handelt', 
verwoorddee de Oostenrijkse natuurkundige L. Boltzmann ooit de gedrevenheid van 
Vann der Waals.220 Van der Waals bezat de moed om zich toe te leggen op de grote 
lijnenn van het natuurkundige verhaal: een zoektocht naar grondprincipes die uit de 
aardd van de zaak meer kwalitatief is dan kwantitatief. 'Van der Waals heeft (...) 
nooitt het qualitatieve, de structuur, wij zouden wellicht zeggen thans het 
topologischee moment, onderschat', aldus Kohnstamm. Van 'cijferaars' moest Van 
derr Waals niets hebben.221 

Opp de strengheid van Van der Waals' redeneringen blijkt ook nogal eens 
watt aan te merken. Hij gebruikte wiskundige methoden en hij deed aannamen 
waarvann het maar de vraag was of ze geoorloofd waren. Dat hij het later vaak bij het 
rechtee eind bleek te hebben, rechtvaardigt de gevoelsmatige keuzen die hij maakte. 
Eenn mooi voorbeeld zijn de constanten a en b uit de toestandsvergelijking (die 
rekenschapp geven van respectievelijk de aantrekkende kracht tussen de moleculen en 
hett eigen volume van de moleculen, zie volgende paragraaf). Hoewel gebaseerd op 
nogall  primitieve aannamen bleken ze een ongedacht goede benadering te zijn van de 
werkelijkheidd die uit de experimentele gegevens naar voren kwam. 'Je moet niet te 
logischh willen zijn', beet hij Kohnstamm eens toe.222 Van der Waals is te typeren als 
eenn intuïtief werkende fysicus met een sterk geometrische denkwijze.223 

Dee kern van Van der Waals' filosofie was dat de grenzeloze 
verscheidenheidd waarin de waarneembare wereld zich ons vertoont, slechts uit 
enkelee grondprincipes wordt voortgebracht. Uit Van der Waals' oeuvre zijn twee 
veronderstellingenn te destilleren die telkens de richting van zijn werk hebben 
bepaald.. De eerste van Van der Waals' grondaannamen was het geloof in de realiteit 
vann atomen. Van der Waals was ervan overtuigd dat alle waarneembare fysische 
gedragg te herleiden is tot de eigenschappen en interacties van atomen, die het 
fundamentt van alle materie vormen. Geheel onomstreden was het atomisme tot aan 
hett begin van de twintigste eeuw niet, hoewel in de loop van de negentiende eeuw de 
bewijzenn voor het bestaan van atomen zich hadden opgestapeld. Zowel vanuit de 
chemiee als vanuit de fysica was het bestaan van atomen steeds onontkomelijker 
geworden,, hetzij als realistisch voorgesteld, hetzij als model. Maar nog aan het einde 
vann de negentiende eeuw voedde een soorten de siècle scepticisme een nieuw 
offensieff  tegen het atomisme. Zo was er een groep wetenschappers en filosofen die 
zichh 'energetici' noemden. Zij waren de overtuiging toegedaan dat alle 
natuurverschijnselenn in hun essentie te herleiden zijn tot energietransformaties.224 

Hett 'geloof in de realiteit van het atoom en de belangrijke rol die deze 
hypothesee in hun werk speelde, is kenmerkend voor de grote Nederlandse fysici aan 

Geciteerdd in: Ph. Kohnstamm, 'J.D. van der Waals', Algemeen Handelsblad 11 
maartt 1923. 
2211 Ph. Kohnstamm, 'Van der Waals als docent en leermeester', Faraday 8 (1937) 
34-41,, aldaar 36. 
2222 Kohnstamm, 'Van der Waals', Algemeen Handelsblad 11 maart 1923. 
2233 Kipnis, Yavelov, Rowtinson, Molecular science, 130. 
2244 Harman, Energy, force and matter, 120-148. 
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hett einde van de negentiende eeuw. Niet alleen bij Van der Waals, ook bij zijn 
generatiegenotenn Lorentz, Kamerlingh Onnes en de fysisch-chemicus Van 't Hoff, is 
dee verknochtheid aan de atoomhypothese opmerkelijk, zonder dat er overigens direct 
eenn verklaring voor te geven is. 

Dee veel geroemde fysische intuïtie van Van der Waals blijkt in belangrijke 
matee gestuurd door de tweede grondaanname in zijn werk: het idee van continuïteit 
Hoee bepalend het idee van continuïteit is geweest in het werk van Van der Waals 
wordtt duidelijk als zijn belangrijkste bijdragen aan de wetenschap onder de loep 
wordenn genomen, te beginnen bij zijn proefschrift. 

**  1. Lucht tot leven gewekt 
Tenn tijde van het proefschrift van Van der Waals rustte de kinetische gastheorie al op 
behoorlijkk stevige fundamenten. Het idee van de kinetische gastheorie is dat een gas 
uitt moleculen bestaat die met grote snelheden in alle richtingen door de ruimte 
bewegen.. Zolang ze ongehinderd zijn, bewegen ze zich rechtlijnig voort. Worden zij 
inn hun beweging gestuit, bijvoorbeeld door de wanden van een vat waarin het gas 
zichh bevindt, dan kaatsen ze als een soort elastische balletjes terug. Alle botsingen 
tezamenn van de gasdeeltjes tegen de wanden veroorzaken het verschijnsel druk. 
Verderr is de gemiddelde snelheid van de moleculen een maat voor het verschijnsel 
datt alss temperatuur wordt waargenomen. Hoe hoger de gemiddelde snelheid, des te 
hogerr de temperatuur. Het was met name R. Clausius die aan het eind van de jaren 
vijfti gg en het begin van de jaren zestig van de negentiende eeuw een grote mate van 
consistentiee wist te bereiken tussen de kinetische gashypothese en calorische en 
thermodynamischee grootheden als warmte, temperatuur en druk.225 

Vann der Waals deed in zijn proefschrift van 1873 een volgende stap om 
luchtt tot leven te wekken, toen hij vanuit de kinetische gastheorie een nieuwe 
toestandsvergelijkingg afleidde. De bekende toestandsvergelijking voor ideale gassen 
steltt dat de druk (P) maal volume (V), gedeeld door de temperatuur (7), constant is. 
Ofwel,, voor één mol gas: PV = RT (waarin R de zogenaamde gasconstante is). 
Dezee formule is gebaseerd op de aanname dat gasmoleculen dimensieloze 
puntdeeltjess zijn die zelf geen volume innemen en geen krachten op elkaar 
uitoefenen.. Empirisch blijkt dit verband alleen te kloppen voor verdunde gassen. 
Vann der Waals bracht twee correcties aan. Eén gaf rekenschap van het feit dat 
gasdeeltjess zelf ook een volume innemen. Hierdoor wordt de ruimte waarin een 
molecuull  zich vrij kan bewegen kleiner dan het volume V van het vat. Ten tweede 
gingg hij ervan uit dat gasdeeltjes niet verwaarloosbare aantrekkende krachten op 
elkaarr uitoefenen. Deze aantrekking is later bekend geworden als Van der 
Waalskracht.. Hierdoor is de feitelijke druk op de wanden van het vat kleiner dan 
wanneerr er geen krachten tussen de moleculen worden verondersteld. Met een 
parameterr a, die rekenschap gaf van deze aantrekkende werking, en een parameter b 
voorr de volumecorrectie, kwam Van der Waals tot de volgende 
toestandsvergelijking,, die de empirie veel beter benadert dan de oude: 

S.G.. Brush, The kind of motion we call heat: a history of the kinetic theory of 
gasesgases in the 19* century (Amsterdam, New York, Oxford 1976) 2 din. 
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{p{p + ̂ A(V-b) = RT (2.1) 

Dee parameters a en b zijn voor iedere stof specifiek: de afmetingen en de onderlinge 
aantrekkingg van de gasmoleculen blijken voor ieder gas verschillend te zijn. De 
waardenn voor a en b kunnen empirisch worden gevonden, bijvoorbeeld door voor 
eenn gas de isothermen op te stellen en de gegevens in te vullen in (2.1). 

Hett achterliggende idee bij deze uitwerking was dat ongeacht de toestand 
waarinn materie verkeert, dezelfde wetten van kracht moeten zijn. De (cohesie-) 
krachtenn die vloeistofdeeltjes op elkaar uitoefenen, moeten ook bestaan wanneer de 
stoff  zich in een gastoestand bevindt, zij het dat de werking vanwege de grotere 
onderlingee afstand van de deeltjes kleiner zal zijn. Vanuit deze gedachte moest er 
volgenss Van der Waals een zekere continuïteit zijn tussen de gas- en de 
vloeistoffase.. Hij onderscheidde zich hiermee van een leidend theoreticus als 
Clausiuss die aannam dat in gassen, in tegenstelling tot vloeistoffen, (eventuele) 
onderlingee krachtwerking tussen de moleculen en het eigen volume van de 
moleculenn verwaarloosbaar zijn, waarmee hij in feite een discontinuïteit suggereerde 
tussenn beide aggregatietoestanden.227 '[Het] denkbeeld van ideaalgassen zou dus om 
verwezenlijktt te kunnen worden stof eischen, die de eenige wezenlijke eigenschap 
vann stof, het innemen van ruimte, zou missen', schreef Van der Waals in zijn 
dissertatie.228 8 

Dee pretenties van Van der Waals werden volkomen waargemaakt door zijn 
toestandsvergelijking.. Deze blijkt niet alleen het gedrag van gassen en dampen te 
beschrijvenn in verdunde toestanden - wanneer ook de ideale gastwet nog opgaat -
maarr ook bij hoge dichtheden, en zelfs bij de overgang naar een vloeistoftoestand. 
Hett gedrag van gassen en vloeistoffen en de overgang tussen beide 
aggregatietoestandenn blijken zich in één toestandsvergelijking te laten vangen. Er is 
sprakee van continuïteit tussen de gas- en de vloeistoftoestand. In afbeelding 2.1 is 
eenn F, V-diagram getekend met enkele isothermen die uit de toestandsvergelijking 
voortkomen.. Links van C is er sprake van een vloeistof toestand, rechts van G van 
eenn gastoestand, daartussen coexisteren beide aggregatietoestanden. 

Dee hoger liggende lijnen in de afbeelding vertegenwoordigen isothermen 
vann hogere temperaturen. Het blijkt dat het tussenliggende, 'coëxisterende' gebied 
steedss kleiner wordt bij isothermen van een hogere temperatuur. Het 
overgangsgebiedd tussen de damp- en de vloeistoffase wordt steeds kleiner, boven een 
bepaaldee temperatuur verdwijnt de coexisterende fase zelfs helemaal. Deze 
temperatuur,, waarbij het overgangsgebied gereduceerd is tot een enkel buigpunt, 
wordtt de kritische temperatuur genoemd. De druk en het volume in dit 'kritische 
punt'' worden analoog hieraan kritische druk en kritisch volume genoemd. Het 
bestaann van het kritische punt was al wel bekend, onder andere dankzij het 
experimentelee werk van J.P. Joule en T. Andrews. Zij hadden vastgesteld dat boven 
eenn bepaalde temperatuur gassen niet meer tot condensatie kunnen worden gebracht, 

2266 Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 28-49. 
2277 Brush, Kind of motion 1,173. 
2288 J.D. van der Waals, Over de continuïteit van den gas- en vloeistoftoestand 
(Leidenn 1873) 69. 
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all  laat men de druk nog zoveel oplopen. Boven deze (kritische) temperatuur gaat een 
gass bij samenpersing op een vloeiende wijze, zonder condensatieverschijnselen, over 
opp vloeistofachtig gedrag. Voor Joule, Andrews en de andere fysici was dit een 
onbegrepenn fenomeen. Door middel van de toestandsvergelijking van Van der Waals 
konn nu het bestaan van het kritische punt worden afgeleid en voorspeld. 

AfbeeldingAfbeelding 2.1 Isothermen 

Bron:: Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 43 

Zelfss voor de zogenaamde permanente gassen, waarvan werd aangenomen dat ze niet 
vloeibaarr waren te krijgen zoals helium en waterstof, voorspelde Van der Waals een 
kritischee temperatuur (7*). Ze volgde eenvoudigweg uit betrekking (2.3) (volgende 

paragraaf):: RTC = Sa/21b, waarbij a (die bij een echt permanent gas nul zou 
moetenn zijn) is te bepalen uit gegevens over metingen aan isothermen. De reden 
waaromm aangenomen was dat de gassen permanent waren bleek de lage temperatuur 
vann het kritische punt te zijn, ver beneden de experimenteel haalbare waarden. Van 
derr Waals' voorspelling van de kritische punten kon nu houvast gaan bieden voor 
cryogenee experimentatoren als J. Dewar en Kamerlingh Onnes, die in een wedloop 
verwikkeldd raakten om het eerst de permanente gassen vloeibaar te maken. Dewar 
kreegg in 1898 als eerste waterstof vloeibaar, maar Onnes bedwong in 1908 helium, 
hett gas met de laagste kritische temperatuur.229 Dit was echter ook niet gelukt 
zonderr de theoretische ruggesteun van Van der Waals' volgende belangrijke 
bijdrage:: 'de wet van de overeenstemmende toestanden'. Deze uit 1880 stammende 
theoriee kan worden gezien als de eerste belangrijke wetenschappelijke prestatie 
binnenn de Amsterdamse fysica. 

Kipnis,, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 28-49. 
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**  2. Overeenstemmende toestanden 
Bijj  de afleiding van de theorie van de overeenstemmende toestanden demonstreerde 
Vann der Waals volgens zijn biografen Kipnis, Yavelov en Rowlinson, dat hij de 
materiee op dat moment beter meester was dan wie ook (mogelijk met uitzondering 
vann de Amerikaanse fysicus J. Gibbs). De aanleiding was het probleem van het 
werkelijkee verloop van de isothermen uit Van der Waals' toestandsvergelijking in 
hett gebied van de curve waar vloeistof en damp coëxisteren (tussen C en G in 
afbeeldingg 2.1). De 's' die de curve maakt is in de praktijk niet te realiseren. 
Experimenteell  blijkt dat de druk constant is, de curve moet horizontaal worden 
getrokken.. Maxwell had afgeleid dat die horizontale lijn zodanig moest worden 
getrokkenn dat de oppervlakken boven en onder de lijn gelijk moesten zijn, volgens 
dee betrekking: 

£V</VV = P,(V,-V,) (2.2) 

Doorr deze formule te incorporeren in Van der Waals' toestandsvergelijking moest 
hett in principe mogelijk zijn om het juiste verloop te berekenen, maar pogingenn van 
onderr andere Clausius, Max Planck en Van der Waals zelf leverden alleen maar een 
hoeveelheidd dorre en vanuit fysisch oogpunt weinig bevredigende wiskunde op: een 
resultaatt waar niemand echt tevreden over was. 

Vann der Waals zag in dat het probleem kon worden vereenvoudigd door de 
constantenn a en b te elimineren, die volgens hem de enige elementen in de 
toestandsvergelijkingg waren die karakteristiek zijn voor de stof. De parameters a en b 
kondenn worden weggewerkt doordat ze zijn uit te drukken in de kritische waarden 
vann de temperatuur (Tc), druk (Pc) en volume ( Vc). Al in zijn proefschrift had 
Vann der Waals afgeleid dat: 

PPcc =aJZ7b2, Vc =3b en RTC =SW27fc. (2.3) 

Doorr nu de 'gereduceerde variabelen' /, n en m in te voeren, waarvoor 
PP V T 
——,, n = — enm = — 

toestandsvergelijkingg herschreven worden als: 

respectievelijkk geldt: / = - ^ r , n = 7^- en m = -—, kan de 

(// + 3«"2 X3tt -1) = 8m (2.4) 

Hett verloop van de isothermen tussen C en G, waar het allemaal om te doen was, is 
nuu te verkrijgen door deze 'gereduceerde' toestandsvergelijking te combineren met 
Maxwellss wet van gelijke oppervlakken, die zich ook in gereduceerde variabelen laat 
uitdrukken.230 0 

Minstenss zo belangrijk als het oplossen van het oorspronkelijke probleem 
wass echter de implicatie dat in de gereduceerde toestandsvergelijking geen 

^Ibidem,, 102-105. 
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variabelenn meer voorkomen die afhangen van de substantie. Thennodynamische 
eigenschappenn van alle substanties zijn gelijk als ze in 'overeenstemmende 
toestanden'' verkeren, dat wil zeggen wanneer de drie gereduceerde variabelen 
gelijkee waarden hebben. Zo hebben bij eenzelfde gereduceerde temperatuur alle 
vloeistoffenn eenzelfde gereduceerde dampspanning, gelijke gereduceerde volumes, 
enn is het product van de verdampingswarmte (latente warmte) en het moleculaire 
gewichtt gelijk.231 Het werd dankzij de gereduceerde toestandsvergelijking mogelijk 
omm uit de (bekende) thennodynamische eigenschappen van een stof, de (onbekende) 
thennodynamischee eigenschappen van een andere stof - zoals de kritische 
temperatuurr - te vinden. 

Nett zoals de mensen ondanks alle onderlinge verschillen behoren tot één 
soort,, zo zegt de wet van de overeenstemmende toestanden dat alle substanties 
behorenn tot één thermodynamisch geslacht. Het verwonderlijke is echter dat, veel 
sterkerr nog dan mensen, de diverse stoffen een ongekend verschil van 'lengte' laten 
zien.. Aldus bespiegelde Van der Waals, die graag filosofeerde over de wet van de 
overeenstemmendee toestanden: 

uneune substance est, si 1'on peut dire, mille fois plus haut qu'une autre. 
Parmii  les hommes, on n'a jamais vu des géants dont la taille se dresse au-
dessuss des autres comme 1'or et Ie platine parmi les substances, ni des 
nainss aussi petits que Ie helium (...) D'oü vient cette diversité?232 

Hoewell  de eclatante dissertatie zijn meest geroemde werk is, lijk t het erop dat de wet 
vann de overeenstemmende toestanden Van der Waals' eigen favoriet was; het werk 
waarinn het principe van eenheid en continuïteit het meest duidelijk tot uiting kwam. 

Ookk Kamerlingh Onnes werd gegrepen door de wet van de 
overeenstemmendee toestanden. Zijn besluit om alle middelen aan te wenden om 
heliumm vloeibaar te krijgen, was een rechtstreeks gevolg van de indicatie die de wet 
vann de overeenstemmende toestanden gaf over de kritische temperatuur van helium. 
Toenn bleek dat die temperatuur rond de vijf Keivin moest liggen, en niet een stuk 
lagerr zoals wel werd gedacht, besloot Onnes de stap te wagen.233 

Naa de wet van de overeenstemmende toestanden werd er in de wetenschap 
eenn aantal jaar nauwelijks iets van Van der Waals vernomen. De oorzaak was de 
doodd van zijn vrouw eind 1881, die hem iedere lust tot publiceren voor lange tijd 
ontnam.. In de jaren negentig zou Van der Waals zich echter weer uitdrukkelijk 

234 4 

roeren. . 

2311 Ibidem, 104-105. 
2322 Toespraak Van der Waak in: Les prix Nobel en 1910 (Stockholm 1911) 44; zie 
ookk de toespraak van Van der Waals in: Werken van het Genootschap ter 
BevorderingBevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde, 2de serie, VI (Amsterdam 1910) 
138. . 
2333 W.H. Keesom, 'Prof. dr. H. Kamerlingh Onnes. Zijn levenswerk, de stichting van 
hett cryogeen laboratorium', in: In memoriam Onnes, 11-19, aldaar 26. 
2344 Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 85-86 en 109-110. 
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**  3. Thermodynamica 
Inn de wetenschap van Van der Waals staan twee, onlosmakelijk verbonden takken 
vann fysica centraal: de kinetische gastheorie en de thermodynamica. Voor Van der 
Waalss was de laatste een middel, de eerste het doel. De reden was dat de kinetische 
gastheoriee rechtstreeks is afgeleid van het gedrag van moleculen, in tegenstelling tot 
dee 'zweverige' thermodynamica, die niet verankerd is in een moleculair model. Van 
derr Waals had hierdoor een wat ambivalente houding ten aanzien van de 
thermodynamica,, tot deze tak van fysica dankzij het werk van Gibbs in zijn ogen een 
graadd van volwassenheid bereikte waardoor ze bruikbaar werd. De kennismaking 
mett Gibbs' On the equilibrium of heterogeneous substances in 1879 betekende een 
keerpuntt in Van der Waals' wetenschapsbeoefening.235 Kan Van der Waals' werk 
voorr de kennismaking met Gibbs het best worden geclassificeerd als molecuultheorie 
off  kinetische gastheorie, in de periode daarna ademt zijn werk thermodynamica. Een 
thermodynamischee grootheid die een grote rol speelt in het hieronder besproken 
werkk van Van der Waals is de vrije enthalpie (ofwel: Gibbs*  vrije energie). Deze is 
gedefinieerdd als G = U-TS+PV (JU staat voor de inwendige energie, T is de 
temperatuur,, S de entropie, P de druk, V het volume). 

Inn 1890, eenjaar voordat zijn onderwijslast met de komst van Julius zou 
wordenn verlicht, verscheen Van der Waals*  theorie van binaire mengsels, waarin hij 
eenn thermodynamische beschrijving gaf van het gedrag van een mengsel van twee 
stoffen.. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de vraag in welke 
aggregatietoestandd de bestanddelen zich bevinden. Om het thermodynamische 
gedragg van mengsels te beschrijven ging hij uit van zijn toestandsvergelijking. De 
aanpassingg die moest worden verricht was dat de parameters a en b nu niet van een 
enkelee stof afhingen, maar van een mengsel. Dat wil zeggen van de eigenschappen 
vann de bestanddelen en van de hoeveelheden waarin de twee stoffen waren gemengd. 
Heeftt men van het eerste bestanddeel een massadeel 1 - X, en van het tweede 
bestanddeell  x, dan geldt: 

aa = (l-x)2ax + 2*(1 - x)al2 + x2a2, (2.5) 

bb = (\-x)2bx + 2 J C ( 1 - J C ) \2 +X%, (2.6) 

waarinn ax rekenschap geeft van de onderlinge aantrekking van de moleculen van 

stoff  1; a2 doet dat voor stof 2 en al2 verdisconteert de aantrekking tussen de 

moleculenn van stof 1 en stof 2. bx en b2 zijn de bekende volumecorrectietermen van 

stoff  1 en stof 2; bx 2 is een nieuwe term die van bx en b2 afhangt. Om de 

evenwichtsvoorwaardenn van het mengsel te bepalen maakte Van der Waals gebruik 
vann de vrije enthalpie (waarvoor hij het symbool \jr hanteerde), waarvoor hij de 
uitdrukkingg vond: 

2333 Ibidem, 106-108. 
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yryr = -RT\og(y-b)- — + RT{ (l-*)log(l-Jt ) + Jtlogjt) }(2.7) 

Hett  mengsel komt (bij  constante temperatuur  en totaal volume) tot evenwicht 
wanneerr  deze vrij e energie een minimum bereikt. 

Hett  lukte Van der  Waals het gedrag van mengsels uitermate aanschouwelijk 
tee krijgen door  voort te borduren op de geometrische benadering van de 
thermodynamicaa zoals ontwikkeld door  Gibbs. Hij  gebruikte daarvoor  Gibbs*  \|f-
vlak,, waarin de isotherm van de vrij e enthalpie was afgezet tegen een grondvlak met 
hett  volume Ven massabestanddeel x als assen. In de afbeeldingen 2.2 zijn dergelijke 
(geplooide)) y-vlakken afgebeeld. Door  een raakvlak te construeren en deze over  het 
vlakk te schuiven kunnen de toestanden van het systeem inzichtelij k worden gemaakt. 
Hett  raakpunt geeft informati e over  de thermodynamische toestand in dat punt: het 
volumee en massabestanddeel zijn af te lezen op de assen, terwij l de druk gelijk is aan 
dee partiële afgeleide van de vrij e enthalpie naar  het volume. 

Alss het raakvlak het y-vlak snijdt dan is er  sprake van een instabiele 
toestand.. Dit is bij  afbeelding 2.2 B het geval in het concave deel van het y-vlak. 
Opklimmendd vanuit deze (instabiele) plooi ontstaat een stabiele toestand, op het 
momentt  dat het raakvlak het y-vlak niet meer  doorsnijdt, maar  nog wel raakt. Het 
raakvlakk wordt een dubbelraakvlak; de fysische interpretati e is dat het instabiele 
systeemm uiteengevallen is in twee coëxisterende fasen. In de afbeelding zijn 
dergelijkee raakpunten verbonden door  touwtjes. Er  zijn drie coëxisterende situaties 
denkbaar::  het systeem bestaat uit een damp en een vloeistof, er  zijn twee 
ongemengdee dampen of er  zijn twee ongemengde vloeistoffen. Kent het systeem één 
fasee (er  is één raakpunt) dan is het mengsel een homogeen gas of een homogene 
vloeistof. . 

Afhankelij kk  van de gekozen temperatuur  en de samenstelling van het 
mengsell  kan het y-vlak diverse vormen aannemen. De afbeelding 2.2 B toont het vy-
vlakk van een mengs el waarvan beide bestanddelen zich beneden het kritische punt 
bevinden.. In afbeelding 2.2 A is het y-vlak afgebeeld voor  een situatie waarbij  de 
temperatuurr  zich tussen de kritische temperaturen van beide stoffen bevindt. In 
afbeeldingg 2.2 C ligt de temperatuur  beneden de kritische temperaturen, en tevens is 
sprakee van een heterogene vloeistof fase; twee vloeistoffen bevinden er  zich 
ongemengd.236 6 

Vann der  Waals' bekering tot de thermodynamica was een belangrijke 
gebeurteniss voor  de Nederlandse fysica en de scheikunde. Het kenmerkende van 
zijnn aanpak was ten eerste het gebruik van Gibbs' thermodynamica, ten tweede de 
sterkk geometrische benadering daarvan en ten derde de combinatie van de 
thermodynamicaa met zijn eigen toestandsvergelijking. Deze factoren zouden richting 
gevenn aan wat wel de 'Nederlandse School'  wordt genoemd. 

Ibidem,, 110-116; J. de Boer, 'Van der  Waals in his time and the present revival. 
Openingg address', Physica 73 (1974) 1-27, aldaar  7-16. 
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AfbeeldingAfbeelding 2.2 A. Temperatuur tussen de kritische temperaturen van beide 
bestanddelen bestanddelen 

B.B. Temperatuur beneden de kritische temperaturen van beide bestanddelen 

C.. Temperatuur beneden de kritische temperaturen van beide bestanddelen, met 
tweee vloeistoffasen 

Bron:: De Boer, 'Present revival', 11 
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**  4. Capillariteit 
Ookk aan Van der  Waals' thermodynamische theorie over  capillaritei t lag expliciet 
hett  streven ten grondslag om continuïteit aan te tonen waar  anderen een radicale 
overgangg veronderstelden. In 1878 had Gibbs een verhandeling het licht doen zien 
overr  capillariteit , waarmee ogenschijnlijk aan oppervlakteverschijnselen een 
volledigee en bevredigende beschrijving werd gegeven. Het feit dat Gibbs was 
uitgegaann van een discontinue overgang in de dichtheden van vloeistof en damp, gaf 
Vann der  Waals voldoende reden om te twijfelen aan de juistheid van de redenering. 
Hijj  werd daarbij  gesteund door  de principes van de thermodynamica, die ook niet 
voorzagenn in sprongsgewijs gedrag. 

Vann der  Waals' uitgangspunt was de tweede hoofdwet van de 
thermodynamica,, die stelt dat de (Helmholtz) vrij e energie (gedefinieerd: F = U-TS) 
naarr  een minimum streeft. De vrij e energiedichtheid van de grenslaag is gegeven 
door: : 

Dee vergelijking geeft het verloop van de vrij e energiedichtheid in de richting  van een 
z-ass loodrecht op de grenslaag. De eerste term aan de rechterkant is de vrij e 
energiedichtheidd van hetzelfde systeem wanneer  het homogeen zou zijn, zonder 
capillair ee laag. De tweede term is een correctie voor  het feit dat er  sprake is van de 
doorr  capillaire verschijnselen veroorzaakte inhomogeniteit. c is een constante die 
vergelijkbaarr  is met a uit de toestandsvergelijking; een constante die rekenschap 
geeftt  van de onderlinge aantrekking van de moleculen. 

Middenn in een vloeistof of een gas ondervindt een molecuul van alle 
omringendee moleculen krachten die gesommeerd elkaar  opheffen. Maar  in een 
gebiedd met dichtheidsverandering, zoals een capillaire laag, is er  sprake van een 
netto-effect,, omdat er  zich aan de zijde met hogere dichtheid (de vloeistof) meer 
aantrekkendee moleculen bevinden dan aan de zijde met de lagere dichtheid (het gas). 
Onderr  de voorwaarde dat de massa constant is en dat de vrij e energie naar  een 
minimumm streeft kwam Van der  Waals tot het volgende verband tussen de 

oppervlaktespanningg O en het verloop van de dichtheid van de grenslaag

<y<y = c j(dp(z)/dz fdz (2.9) 
( \3/2 2 
TTcc-T)-T) , waarbij  mooi is 

tee zien dat ze verdwijnt bij  de kritische temperatuur Tc. 
Zowell  de vergelijking voor  de vrij e energiedichtheid als die voor  de 

oppervlaktespanningg vertonen een continu verloop. De uitwerkin g biedt een 
interessantt  voorbeeld hoe Van der  Waals' intuïti e de strij d aanging met de fysische 
standd van zaken. De totstandkoming ervan toont echter  aan dat Van der  Waals niet 
blindelingss op zijn kompas voer. Het probleem bij  de thermodynamische benadering 
diee hij  hanteerde was dat het maar  de vraag was in hoeverre het gebruik van 
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thermodynamischee grootheden in een sterk inhomogeen systeem als de overgang 
tussenn vloeistof en damp legitiem is. Vandaar dat hij aarzelde met de publicatie van 
zijnn uitwerking die hij al in 1888 gereed had. Hij besloot tot publicatie over te gaan 
toenn hij in 1892 tijdens een bijeenkomst van de Koninklijke Akademie van 
Kamerlinghh Onnes een mededeling ontving over een Leids promotieonderzoek van 
E.C.. de Vries, waarin Van der Waals het bewijs vond dat hij op het goede spoor zat. 
Dee Vries had door middel van precisiemetingen vastgesteld dat de dichtheid van de 
oppervlaktelaagg van ether niet lineair afneemt naarmate de temperatuur stijgt, zoals 
gewoonlijkk aangenomen werd, maar sneller, in overeenstemming met de 

( \3/2 2 
TTcc—T)—T) . Van der Waals voelde 

zichh nu zeker genoeg om in 1893 in zijn artikel 'Thermodynamische theorie der 
capillariteitt in de onderstelling van continue dichtheidsverandering' te doen 
verschijnen.237 7 

5.. De discipelen 
Inn 1904 signaleerde Van der Waals in een toespraak ter ere van het vijfentwintigjarig 
doctoraatt van Kamerlingh Onnes het bestaan van een 'Nederlandse school van 
thermodynamica'.. Deze werd gekenmerkt door twee eigenschappen. De eerste was 
eenn sterk geometrische inslag: 

Zeker,, het is niet een eigenschap aan Hollandsche geleerden uitsluitend 
eigenn om de grafische methode te bezigen - maar deze methode zoo 
consequentt toe te passen als hier geschiedt voor de problemen tot de 
constructiee van evenwichtsoppervlakken [de y-vlakken], dat is juist wat 
vann een Hollandsche School doet spreken.238 

Hett tweede kenmerk was een, volgens Van der Waals 'verstandige*  omgang met de 
thermodynamica.. Hiermee doelde hij op het gebruik van de thermodynamica van 
Gibbss in combinatie met zijn eigen toestandsvergelijking. De laatste, waarvan de 
(bewegende)) moleculen de basis vormden, zorgde ervoor dat de thermodynamische 
beschouwingenn niet verzandden in cirkelredeneringen tussen de fenomenologische 
energetischee en calorische grootheden die geen 'realistische' grondslag hadden.239 

Hett is duidelijk dat deze Nederlandse thermodynamica net zo goed de 'school van 
Vann der Waals' kan worden genoemd. De beste leerlingen waren te vinden in het 
Leidsee cryogcne laboratorium en bij de Amsterdamse fysische chemie. 

Hett Leidse fysische laboratorium zou de geschiedenisboeken halen omdat t 
err de grenzen van het waarneembare werden verlegd, zoals bij het vloeibaar krijgen 
vann helium. De intentie waarmee het was opgezet, was echter het toetsen van Van 
derr Waals' werk. De meest interessante vooruitzichten boden experimenten nabij het 
kritischee punt Vooral in dat gebied laat de ideale gaswet het afweten en beloofde 
Vann der Waals' theorie een goede benadering te zijn. Voor veel stoffen ligt deze 

2377 Ibidem, 16-19; Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 116-119. 
2388 J.D. van der Waals, 'De arbeid van Kamerlingh Onnes voor de vaderlandsche 
natuurkunde',, in: Gedenkboek Kamerlingh Onnes, 71-87, aldaar 74-75. 
2399 Ibidem, 76-81. 
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temperatuurr echter zo hoog dat er storende chemische reacties gaan optreden. Ook 
gaann bij hogere temperaturen interne trillingen van moleculen de metingen 
beïnvloeden,, vooral naarmate ze een ingewikkelder,, samengesteld karakter kennen. 
Dee metingen die het best de aannames van Van der Waals benaderden, waren te 
verrichtenn aan stoffen van een eenvoudige structuur met een lage kritische 
temperatuur.. In de praktijk voldeden de 'permanente' gassen het best aan deze eisen; 
diee bestonden uit eenatomige moleculen met een erg lage kritische temperatuur.240 

'Dee natuur doet zich bij lage temperatuur soberder aan ons voor241', zo zou in 
algemeneree zin het nut van een cryogeen onderzoek kunnen worden verdedigd. 
Kamerlinghh Onnes besloot derhalve dat hij de Nederlandse fysica het beste van 
dienstt kon zijn door een cryogeen laboratorium te bouwen. In het Gedenkboek 
aangebodenaangeboden aan Kamerlingh Onnes is te lezen dat de jarenlange inspanning was 
gerichtt op 'het mogelijk maken van metingen op allerlei gebied bij zeer lage, 
standvastigestandvastige temperaturen'.242 

Toenn het laboratorium vorm begon te krijgen was het onderzoek erop 
gerichtt om voor verschillende stoffen de constanten a en b uit de 
toestandsvergelijkingg aan onderzoek te onderwerpen. Daartoe werden isothermen 
vann enkelvoudige stoffen bestudeerd, met name rond het kritische punt. Met het 
onderzoekk van Van der Waals zelf verschoof in de jaren negentig ook het 
onderzoeksterreinn van het Leidse laboratorium. Zo werd onderzoek gestart naar 
capillariteit,, waarvan het al genoemde onderzoek van E.C. de Vries een voorbeeld is, 
maarr de meeste energie werd aangewend voor de thermodynamica van mengsels. 
Inn de jaren negentig werd een uitgebreid onderzoek opgezet met de alleszeggende 
titell  Contributions è la connaissance de la surface yfde Van der Waals. De 
belangrijkstee exponent van dit onderzoek was J.P. Kuenen (1866-1922), de 
'wetenschappelijkee kleinzoon van Van der Waals'. Kuenens dissertatie uit 1892 
MeasurementsMeasurements concerning the van der Waals surface for mixtures of carbonic acid 
andand methyl chloride bevatte de eerste experimentele bevestiging van Van der Waals' 
theoriee van mengsels. Kuenen toonde onder andere het bestaan aan van 'retrograde 
condensatie',, een subtiel verschijnsel dat wordt voorspeld door de vorm van het y-
vlak.. Het optreden van retrograde condensatie hangt samen met het feit dat de 
kritischee punten niet exact samenvallen met de 'toppen' van de plooien. Retrograde 
condensatiee kan tot uiting komen wanneer van een dampmengsel, dat zich beneden 
(maarr wel dicht bij) het kritische punt bevindt - bij constante temperatuur - het 
volumee wordt verkleind zodat de damp condenseert. In plaats van een continue 
condensatiee kan zich in sommige gevallen de tegenintuïtieve situatie voordoen dat de 
vloeistoff  tijdens het proces op een zeker moment weer gaat verdampen. Van der 

Kamerlinghh Onnes, Inleidende toespraak, 14-15. 
2411 WJ. de Haas, 'Het levenswerk van Kamerlingh Onnes, In memoriam Onnes, 41-
46,, aldaar 43. 
2422 Cursief in origineel, Haga, Van Everdingen, 'Natuurkundig laboratorium', 30. 
2433 Keesom, 'Levenswerk', 21-22. 
2444 P.W. van der Pas, 'Kuenen, Johannes Petrus', DSB VH, 515-516; WJ. de Haas, 
'Prof.. dr. J.P. Kuenen. Ter nagedachtenis', Physica. Nederlandsen tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 2 (1922) 281-287; H.A.M. Snelders, 'Kuenen, Johannes Petrus', BWN 
H,, 326-327. 
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Waalss noemde Kuenens verificatie de 'vuurproef voor zijn theorie.245 Kuenen werd 
inn 1906 ordinarius in Leiden. In zijn onderzoek hield hij zich onder meer bezig met 
diffusieverschijnselen. . 

Kuenenn staat model voor een groep jonge Leidse fysici, die als 
promovenduss (en als assistent) vergelijkbaar onderzoek deden. Onder hen waren de 
Belgg J.E. Verschaffelt, later hoogleraar te Brussel, Ch.M.A. Hartman die directeur 
werdd van het KNMI, de Duitse fysicus M. Reinganum en de Pool Zakrzewski.246 

Keesomm moet ook in dit rijtje worden genoemd. Hoewel hij in Amsterdam had 
gestudeerdd en ook bij Van der Waals zou promoveren, heeft hij zijn promotie-
onderzoekk als assistent in Leiden verricht. Keesom was in 1900 samen met een 
anderee student van Van der Waals - B. Meilink - naar Leiden gegaan. Ook J.C. 
Schalkwijkk en C. Dorsman - die betrokken is geraakt bij de ontdekking van 
supergeleidingg in Leiden - zijn promovendi van Van der Waals die op enig moment 
naarr de 'koudste plek op aarde' togen.247 

Watt het werk van de Leidse experimentatoren laat zien, is dat er een 
gezondee terugkoppeling was naar de theorie. Hoewel men het niet schroomde om 
Vann der Waals te raadplegen (Kamerlingh Onnes ontving zelf met regelmaat in 
Amsterdamm privé-les ), waren Onnes zelf en jongeren als Kuenen en Keesom ook 
theoretischh uiterst bekwaam. 

Dee Amsterdamse fysisch-chemische wetenschap was een creatie van Van 't 
Hoff249,, maar kwam in het vaarwater van de 'Nederlandse school' toen in 1896 
Bakhuiss Roozeboom het roer overnam. Bakhuis Roozeboom (1854-1907) was van 
bescheidenn komaf, zoon van een boekhouder, en moest hard werken om studie en 
levensonderhoudd te bekostigen. Hij studeerde en promoveerde in Leiden. Zijn 
onderzoekk kreeg een beslissende wending toen hij in 1886 door Van der Waals werd 
gewezenn op het toen nog weinig bekende werk van Gibbs. Terwijl zijn academische 
carrièree voorbeeldig verliep (hij was van 1889 tot 1893 privaatdocent, vervolgens 
lectorr alvorens in 1896 hoogleraar te worden), studeerde hij op heterogene 
evenwichten,, geruggensteund door het theoretisch bouwwerk van Gibbs en Van der 
Waals.. Aldus legde hij de basis voor zijn fasentheorie (de beschrijving van de 
aggregatietoestandenn in een thermodynamisch systeem), waarin Gibbs' 
thermodynamicaa voor het chemische onderzoeksveld werd ontsloten. Zijn werk 
culmineerdee in Die heterogenen Gleichgewichte vont Standpunkte der Phasenlehre 
waarvann hij tot zijn vrij plotselinge overlijden in 1907 twee delen afkreeg.250 

2455 Van der Waals, 'Arbeid Kamerlingh Onnes', 83-84. 
2466 De Lang, 'Kamerlingh Onnes', 218. 
2477 Casirnir, Haphazard reality, 165; Keesom, 'Levenswerk', 17-25. 
2488 H. Kamerlingh Onnes, Ter herinnering aan prof. dr. J.D. van der Waals', De 
TelegraafTelegraaf 11-3-1923. 
2499 Snelders, 'Research school', passim. 
2500 Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 157-161; H.R. Kruyt, 
'Eeuwherdenkingg H.W. Bakhuis Roozeboom', Chemisch weekblad 50 (1954) 749-
753;753; J.L. Meijering, 'De betekenis van Bakhuis Roozeboom en zijn school', ibidem, 
754-756;; DJ. Hissink, 'Enige herinneringen uit de jaren 1896 tot januari 1900 aan 
mijnn leermeester prof. dr. H.W. Bakhuis Roozeboom', ibidem, 756-757; J. Olie jr., 
'Enkelee persoonlijke herinneringen aan Bakhuis Roozeboom uit mijn Amsterdamse 
tijdd (1898-1907)', ibidem, 758-761. 
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Niett alleen Roozeboom werd door Van der Waals op het werk van Gibbs 
gewezen.. De Amsterdamse studenten scheikunde werden er tijdens de 
doctoraalcollegess natuurkunde ook mee geconfronteerd. Vanaf het moment dat 
Bakhuiss Roozeboom in Amsterdam was benoemd, harmonieerde dit doctorale 
onderwijss dus volkomen met de interessen van de nieuwe hoogleraar scheikunde. 
Vann der Waals werd soms zelfs betrokken bij de dissertaties van de chemici, en 
Roozeboomm bij het onderzoek van promovendi van Van der Waals. Het inhoudelijke 
onderscheidd tussen het thermodynamische onderzoek van de fysici en chemici was 
vaakk nauwelijks meer te maken. Onder deze omstandigheden werd een lichting 
voorbeeldigee fysische chemici afgeleverd volgens de regels van de Nederlandse 
school.. JJ. van Laar" die in het volgende deel ter sprake komt - is één van hen, en 
ookk A. Smits, de opvolger van Bakhuis Roozeboom na diens overlijden.251 Dat 
Roozeboomss fysische scheikunde, en daarmee Van der Waals*  manier van denken, 
eenn diepe indruk naliet op de Nederlandse anorganische chemie blijkt wel uit een 
kenschetsingg door de Duitse chemicus H. Freundlich in de jaren dertig: '[Jjullie 
Nederlanderss hebben iets, dat wij allemaal missen en dat we ons niet meer eigen 
kunnenn maken. Jullie zijn allemaal öf leerlingen van Roozeboom èf leerlingen van 
zijnn leerlingen; julli e hanteren een gedachtengang, die voor julli e zó vanzelfsprekend 
is,, datje hem niet nader toelicht en julli e gebruiken een daaruit voortvloeiende 
nomenclatuur,, die wij niet verstaan*.252 

Waarr aan de ene kant de Amsterdamse natuurkunde met de scheikunde 
vervloeide,, vond er aan de andere kant een wisselwerking plaats met de wiskunde. 
Terwijll  in Leiden door middel van experimenten Van der Waals' \|f-vlak werd 
verkend,, heeft Korteweg op mathematische wijze meer detail gebracht in deze ruwe 
landschapsschets.. Zijn berekeningen aan de ligging en vorm van plooipunten 
leverdenn bovendien een nieuw stuk wiskunde op. 3 

Merkwaardigg genoeg heeft Van der Waals' werk veel uitstraling gehad naar 
dee fysische scheikunde en de experimentele groep van Kamerlingh Onnes in Leiden, 
maarr heeft hij veel minder school gemaakt bij zijn eigen studenten. Misschien was 
hijj  als docent te dwingend om de studenten hun creativiteit in alle vrijheid te laten 
ontplooien,, of misschien misten zijn studenten net het vonkje genialiteit dat nodig is 
omm zich te kunnen onderscheiden. 

Zekerr is dat veel van de zaken waar Van der Waals zijn licht op had laten 
schijnenn 'af waren. G.E. Uhlenbeck stelde dat de volkomenheid van de 
toestandsvergelijkingg het onderzoeksveld voor vijfti g jaar lam heeft gelegd. Als 
fysicii  als Maxwell, Boltzmann en Clausius hun tanden al stuk beten op Van der 
Waals'' toestandsvergelijking, wat was er dan nog voor eer te behalen voor zijn eigen 
leerlingen?? School werd gemaakt door de Amsterdamse fysische chemici die een 
vruchtbaree interactie aangingen met het werk van Gibbs en Van der Waals.253 En 
schooll  werd gemaakt door Verschaffelt en Kuenen in het laboratorium van 
Kamerlinghh Onnes met de hulp van unieke experimentele hulpmiddelen. Degenen 

2511 Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 161. 
2522 Kruyt, 'Eeuwherdenking', 752. 
2533 Kox,'Korteweg*, 73. 
2544 Brush, Kind of motion 1,269. 
2555 Snelders, 'Research school*, passim. 
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vann de Amsterdamse fysica die het voetspoor van de meester wilden volgen, konden 
niett meer doen dan het oppikken van kruimels. 

Eenn meer overtuigende verklaring is echter dat de Amsterdamse fysica, in 
tegenstellingg tot de chemie en de Leidse natuurkunde, niet op het doen van 
wetenschappelijkk onderzoek was ingericht De assistenten van Van 't Hoff werden al 
vanaff  begin jaren tachtig in belangrijke mate aan het onderzoek gezet. Net als de 
jongee Leidse natuurkundigen, die een voor Nederland vooruitstrevende opleiding 
kregenn tot gespecialiseerd onderzoeker. Alleen al van de magneto-optische groep in 
Leidenn schopten Sissingh, Zeeman en Siertsema het tot hoogleraar. Terwijl de 
Leidsee assistenten halverwege de jaren tachtig al volop wetenschappelijk onderzoek 
verrichtten,, bleef de taak van de Amsterdamse assistent Kaz beperkt tot het 
assisterenn bij het onderwijs. En waar in Leiden en in het chemisch laboratorium aan 
dee Groenburgwal al internationale contacten werden onderhouden, door middel van 
hett bezoek van buitenlandse geleerden of jonge onderzoekers, bevond het domein 
vann Van der Waals zich in een isolement Uit de literatuur is alleen bekend dat 
Duitsee fysicus Reinganum, die een tijd bij Kamerlingh Onnes onderzoek deed, Van 
derr Waals' bolwerk heeft bezocht. In hoeverre dit moet worden toegeschreven aan 
dee mentaliteit van de solist Van der Waals of aan een gebrek aan tijd en middelen is 
niett duidelijk. 

Hett was niet zo dat Van der Waals zijn eigen onderzoeksgebied niet onder 
dee ogen van zijn leerlingen bracht, zoals al eerder duidelijk werd. Promotie-
onderzoekk dat voortborduurde op Van der Waals*  werk, zou echter pas rond de 
eeuwwisselingg systematisch op gang komen. Vooral onder impuls, zo lijk t het van 
hett in 1898 opgerichte Van der Waalsfonds. 

Daarvoorr lijk t er in elk geval geen 'wetenschappelijk programma' achter 
hett promotie-onderzoek te hebben gezeten. De dertien proefschriften die tot en met 
18988 verschenen bevatten zowel theoretisch als experimenteel onderzoek. De 
onderwerpenn waaierden uit over thermodynamica, elektromagnetisme en (magneto-
)optica.. Het lijk t erop dat Van der Waals en de promovendi de dissertatie 
voornamelijkk als een afsluiting van de studie beschouwden, zonder veel 
wetenschappelijkee pretenties. Het niveau lag zogezegd tussen werkstuk en 
wetenschap.. Van de vier proefschriften die de eerste tien jaar bij Van der Waals 
verschenenn (dat van Korteweg buiten beschouwing latend) was Over electrische 
ontladingontlading in verdunde gassen (1881) van Bückmann een kwalitatief experimenteel 
onderzoek.. Kaz deed een kwantitatief onderzoek in Over de terugkaatsing van licht 
opop magneten (1884), J.M. Smit deed een onderzoek met een historische inslag: Het 
beginselbeginsel van Carnot (1881). G. Bakker was van de vier de enige die zich in deze 
periodee een wetenschappelijk volgeling van Van der Waals toonde. Zijn proefschrift 
TheorieTheorie van vloeistoffen en dampen (1888) laat op basis van experimentele gegevens 
dee correctheid zien van de wet van de overeenstemmende toestanden. Bakker zou 
daarnaa als HBS-leraar nog opmerkelijk wetenschappelijk actief blijven. Hij bood 
enkelee studies naar potentiaalfuncties aan bij de Koninklijke Akademie en hij 
publiceerdee alleen al tot 1900 zo'n 25 studies in het Zeitschriftfiirphysikalische 
Chemie.Chemie. In dit periodiek, onder meer door Van 't Hoff in het leven geroepen, 
verschenenn excerpten van diverse bij Van der Waals geschreven dissertaties. Ook 
Vann der Waals zelf publiceerde in dit tijdschrift. 

Bakkerr was met zijn verwoede onderzoeksethos vooralsnog een 
uitzondering.. Van de andere drie promovendi is op het publicatiefront nooit meer 
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ietss vernomen. Zelfs niet van Kaz, die toch zo'n vijftien jaar het assistentschap 
bekleedde,, wat toch vaak de mogelijkheid creëerde tot wetenschappelijke 
ontplooiing.. Kaz' dissertatie kreeg in het periodiek Beiblütter zu den Annalen der 
PhysikPhysik und Chemie een bespreking van bijna vijf pagina's, wat erg lang was, en wat 
eropp wijst dat het proefschrift hoog werd aangeslagen. Ook enkele andere 
dissertatiess werden in de Beiblütter besproken, zij het meestal niet langer dan een 
pagina.. Daarnaast verscheen soms een artikel in het Zeitschrift fitr  physikalische 
chemiechemie en soms vond Van der Waals onderzoeksresultaten de moeite waard om bij 
dee Koninklijke Akademie ter sprake te brengen. En dat is hett enige 
vermeldenswaardigee van de wetenschappelijke prestaties van de promovendi tot de 
eeuwwisseling. . 

Vanaff  de oprichting van het Van der Waalsfonds begonnen er 
proefschriftenn te verschijnen met metingen aan thermodynamische eigenschappen 
vann systemen. Kenmerkende proefschriften als Isothermbepalingen voor mengsels 
vanvan chloorwaterstof en aethaan (Quint in 1900) en De nauwkeurige isotherme van 
waterstofwaterstof bij 20 'C, tusschen de 8 en 60 atmospheren (Schalkwijk in 1902) moesten 
zorgenn voor de experimentele invulling of verificatie van het theoretische raamwerk 
datt Van der Waals had opgebouwd. Ook de latere hoogleraren Kohnstamm en 
Keesomm richtten hun promotie-inspanningen op thermodynamische 
nauwkeurigheidsmetingen.. Kohnstamm promoveerde op Experimenteele 
onderzoekingenonderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals. Het P.T.X.-vlak: 
voorstudiesvoorstudies en methoden (1901), Keesom mat Isothermen van mengsels van zuurstof 
enen koolzuur (1904). 

Misschienn ook dat Van der Waals*  houding ten aanzien van het promotie-
onderzoekk veranderde. Kipnis cum suis constateert dat halverwege de jaren negentig, 
mett de verlichting van zijn onderwijs, zijn eigen interesse in wetenschappelijk 
onderzoekk toenam. Wellicht heeft hij vanuit dat nieuwe elan het idee opgevat om de 
promovendii  intensiever deel te laten uitmaken van zijn wetenschappelijke 
programma.. Het credo van Kamerlingh Onnes: 'door meten tot weten', leek door te 
dringenn tot het Natuurkundig Laboratorium. 
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ConclusieConclusie deel 1 Natuurkunde tussen cultuur en specialisme 

Dee Amsterdamse natuurkunde kreeg in de eerste decennia van haar bestaan Van der 
Waalss als hoogleraar, de man die met zijn proefschrift het startschot voor de Tweede 
Goudenn Eeuw had gegeven. Zijn moleculaire en thermodynamische natuurkunde van 
'eenheidd en continuïteit' verleent de Amsterdamse universiteit nog altijd allure. Wat 
echterr kan worden geconcludeerd is dat de successen van Van der Waals bij Van der 
Waalss zelf moeten worden gezocht en niet bij de universiteit waaraan hij was 
verbonden. . 

Dee Amsterdamse universiteitsbestuurders zagen de natuurkunde in de eerste 
plaatss als een onderwijsvak. In hun optiek was de natuurkunde voornamelijk een 
propedeusevakk voor de geneeskundestudenten. Zij waardeerden -zo lijk t het- de 
natuurkundee meer om de vormende waarde die ervan uitging, als onderdeel 
zogezegdd van het cultureel erfgoed, dan als een dynamisch specialisme. De 
universiteitsbestuurderss leken nog in de sferen te verkeren van de 
vormingsuniversiteitt waaraan zij in vroeger tijden zelf hun studie hadden volbracht. 

Hett is duidelijk dat de onderzoeksuniversiteit gedurende deze periode in de 
Amsterdamsee natuurkunde geen gestalte kreeg. Er werden geen hoogwaardige 
onderzoeksfaciliteitenn gecreëerd en de studenten werden niet ingezet in een 
onderzoeksprogramma.. Het laboratorium werd gebouwd voor onderwijsdoeleinden. 
Vann der Waals' wetenschappelijk onderzoek moet haast een privé-aangelegenheid 
zijnn geweest. Hij moet een dagtaak hebben gehad aan de colleges en de 
voorbereidingg daarvan, de practica, het afnemen van tentamens en het voeren van het 
directoraatt over het laboratorium. 

Err zijn aanwijzingen dat het beeld dat van de bestuurders oprijst uit de 
contactenn met Van der Waals exemplarisch is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden 
opgemaaktt uit de woorden van de Amsterdamse medicus B J Stokvis tijdens een 
toespraakk voor het 'Nederlandsen Natuur- en Geneeskundig Congres' in 1887 waarin 
hijj  enkele facetten aan de kaak stelde die de ontwikkeling van de Nederlandse 
wetenschapp in zijn ogen belemmerden. In de eerste plaats hechtte de samenleving 
(te)veell  belang aan popularisering van de wetenschap. Er zou meer aandacht moeten 
komenn voor de vermeerdering van wetenschappelijke kennis in plaats van 
verbreiding.. In andere woorden, Stokvis meende dat de natuurwetenschap nog teveel 
alss een (statisch) cultuurgoed werd beschouwd. Verder vond hij het onterecht dat de 
universiteitenn vooral waren ingericht op het onderwijs, en niet op het onderzoek.256 

Datt laatste kwam nog duidelijker naar voren in een toespraak enkele jaren later voor 
hetzelfdee forum van Van 't Hoff. Hij omschreef de heersende opvatting over het 
hoogleraarschapp als een functie voor 'mannen, wier plicht het is te onderwijzen' en 
diee daarnaast 'als zij daarvoor lust en tijd hebben, ook wat mogen onderzoeken', en 
hijj  riep op tot het instellen van een soort onderzoeksprofessor waarvoor het 
omgekeerdee gold. En nog in 1900 kon de bioloog F.A.F.C. Went de opvatting 
bekritiseren,, 'die veelal in onze juridisch gevormde bestuurskringen is, dat 

R.P.W.. Visser, 'Het "Nederlandsen Natuur- en Geneeskundig Congres" over de 
relatiee natuurwetenschap en samenleving, 1887-1900',in: JJ. Kloek, W.W. 
Mijnhardt,, Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. De 
productie,productie, distributie en consumptie van cultuur (Amsterdam 1991) 37-48, aldaar 
43. . 
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universitairr onderwijs zou bestaan uit colleges en praktische cursussen', waarna hij 
eenn lans brak voor de hoogleraren die zelf 'oorspronkelijk wetenschappelijk werk 
leveren*.257 7 

Hett is symbolisch te noemen dat begin jaren tachtig een burgerlijk initiatief 
succesvoll  was om een standbeeld van H.Boerhaave opgericht te krijgen en dat 
eenzelfdee initiatief om Ch. Huygens te eren mislukte.Beiden waren gezichtsbepalers 
vann de 'Eerste*  Gouden Eeuw van de Nederlandse wetenschap.Boerhaave was echter 
meerr een leermeester, iemand die kennis verspreidde (en nu buiten 
wetenschapshistorischee kringen zo goed als vergeten is), terwijl Huygens meer een 
wetenschapperr was volgens de huidige connotatie (en tegenwoordig als de 
belangrijkstee Nederlandse wetenschapper van zijn tijd wordt beschouwd).258 In de 
volgendee periode zou de balans meer in de richting van wetenschap a la Huygens 
gaann verschuiven. 

Went,, 'Hugo de Vries', 310. 
Vann Berkel, Citaten, 225-226 en 236-238. 
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Deell  2 1900-1923 
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Hoofdstukk 3 Groeistuipen 

Hett symbolische begin van dit deel vormt Zeemans inaugurele rede voor zijn 
buitengewoonn hoogleraarschap in 1900. De titel alleen al: Experimenteele 
onderzoekingenonderzoekingen over deelen kleiner dan atomen, geeft aan dat een deur werd 
geopendd naar een domein dat buiten de wereld van Van der Waals lag, een deur die 
dee toegang verschaft naar het innerlijk van het atoom. Ten tweede valt het woord 
'experimenteele'' op, een aanduiding die in het werk van Van der Waals nauwelijks 
eenn rol speelde. Met Zeeman brak het tijdperk van experimenteel onderzoek in 
Amsterdamm aan. In zijn toespraak zette hij hiervoor een onderzoeksprogramma 
uiteen. . 

Ookk in het dagelijks leven van het laboratorium zal de teruggetrokken 
Zeemann een klimaatsverandering hebben teweeggebracht. Hij wilde niet zo'n 
stempell  op zijn pupillen drukken als Van der Waals. Hij was meer onderzoeker dan 
opvoeder,, de eerste onderzoeker pur sang die als hoogleraar zijn sporen zou nalaten 
inn de Amsterdamse fysica. Het vuile werk in het onderwijs werd inmiddels 
overgelatenn aan Sissingh, die in 1907 tot gewoon hoogleraar werd bevorderd. 
Dankzijj  hem kwam naast het onderzoek ook het onderwijs tot wasdom in deze 
periode. . 

Natuurlijkk was de rol van Van der Waals na de eeuwwisseling nog niet 
uitgespeeld.. Hij bleef tot 1907 als enige gewoon hoogleraar de autocraat van de 
Amsterdamsee fysica, eigenlijk van de hele faculteit. Het aantal dissertaties met 
onderzoekingenn betreffende de theorieën van Van der Waals bereikte in deze jaren 
zelfss een hoogtepunt (tabel 3.4). 

19088 was een belangrijk jaar voor de Amsterdamse fysica. Van der Waals 
gingg met emeritaat Hij zorgde ervoor dat er twee opvolgers werden benoemd aan 
wiee hij de bewaking van zijn geestesgoed met een gerust hart kon overlaten: 
Kohnstammm werd buitengewoon hoogleraar in de toegepaste thermodynamica, Van 
derr Waals jr. kreeg een ordinariaat in de theoretische fysica. Zeeman werd 
tegelijkertijdd benoemd tot gewoon hoogleraar en kreeg het directoraat over het 
Natuurkundigg Laboratorium. In deze configuratie van vier hoogleraren 
specialiseerdee het onderzoek zich in verschillende richtingen. 

Dee Amsterdamse fysica kabbelde op deze wijze in verschillende stroompjes 
naarr het jaar 1923. In dat jaar kwam Zeemans vurig gewenste spectroscopische 
onderzoekslaboratoriumm tot stand - dat de naam 'Physica' zou krijgen -, en brak het 
momentt aan waarop de Amsterdamse natuurkunde ook infrastructureel compleet is te 
noemen. . 

1.. Sissingh en Zeeman 
Remmeltt Sissingh (1858-1927) moet ooit een veelbelovend onderzoeker zijn 
geweest.. Hij werd te Delfzijl geboren en studeerde in Leiden, waar hij in 1885 
promoveerdee op Metingen over de elliptische polarisatie van het licht. Vanaf 1881 
wass Sissingh assistent van Rijke, later van Kamerlingh Onnes. Hij behoorde tot wat 
enigszinss anachronistisch de eerste Nederlandse fysische onderzoeksschool zou 
kunnenn worden genoemd, waarmee het Leidse magneto-optische onderzoek wordt 
bedoeld.. Sissingh lijk t door zowel Kamerlingh Onnes als door Rijke te zijn gevormd. 

87 7 



Alss hoogleraar wees hij er de studenten nadrukkelijk op dat het hoogste doel van de 
natuurkundee het opsporen van kwantitatieve betrekkingen was, waarin het credo 
'doorr meten tot weten' valt te herkennen. De 'meer dan gewone zorg' waarmee 
Sissinghh zijn college-proeven voorbereidde doet aan de toewijding denken waarmee 
Rijkee zijn demonstratie-experimenten verrichtte. Voordat Sissingh Amsterdams 
hoogleraarr werd was hij - van 1888 tot 1897 - leraar aan de Polytechnische School te 
Delft.11 In deze periode lijk t zijn onderzoeksvuur te zijn gedoofd. Op het 
publicatiefrontt is steeds minder van hem vernomen. Van der Waals lijk t Sissingh 
voorall  als docent op het oog te hebben gehad toen hij hem als opvolger van Julius 
kandidaatt stelde. 

Sissinghh werd in Amsterdam inderdaad docent, uit hoofde van zijn 'zoo 
consciëntieuss opgevatte ambtsbezigheden'. Het meest getuigt daarvan dat hij de last 
vann het 'grote*  college van de schouders van Van der Waals nam. Een biograaf 
roemtt Sissinghs 'opofferingsgezindheid'2, maar hij was ook wat klein van geest, 
waardoorr hij wel eens in botsing kwam met deze of gene. De wetenschappelijke 
arbeidd van Sissingh beperkte zich tot een enkele studie. Daarnaast schreef hij 
studieboekenn zoals twee flinke delen over optica voor J. Bosscha's Leerboek der 
Natuurkunde. Natuurkunde. 

Dee plichtsgetrouwe Sissingh doet denken aan een ouderwetse negentiende-
eeuwsee hoogleraar, met zijn toewijding aan de onderwijstaken en de 'vele 
beslommeringenn van meer maatschappelijken aard, die wel onafscheidbaar lijken 
vann het ambt van hoogleer aar'3, die hem ongetwijfeld een nuttig lid der maatschappij 
maakten.. Typerend is dat terwijl Sissingh veel energie stak in zijn delen over optica, 
Bosschaa (begin twintigstee eeuw) niet eens erin slaagde om een schrijver voor het 
deell  over elektriciteit te vinden.4 

Stell  daar Pieter Zeeman (1865-1943) tegenover, de onderzoeker die zich 
lieverr nuttig maakte in de ivoren toren. Zeeman werd in Zonnemaire, op Schouwen-
Duiveland,, geboren. Zijn vader predikte er het hervormde geloof. Al tijdens zijn 
tienerjarenn toonde hij interesse in het waarnemen van de (zowel levende als dode) 
natuur.. Zeeman leerde zo al vroeg 'het nut inzien van het nauwkeurig rekenschap 
gevenn van de dingen'.5 Op een schuurdakje keek hij urenlang naar het noorderlicht. 
Dee waarnemingen haalden Nature. Zeemans ouders lieten hun zoon vrij om zijn 
onderzoekendee neigingen te botvieren. Uit de bestudering van een boek: Wat moet 
mijnmijn zoon worden?', concludeerde vader Zeeman dat Pieter geschikt zou zijn om 
ijkerr of landmeter te worden.6 Deze constatering was zo gek nog niet maar gelukkig 
stondenn zijn ouders het Zeeman toe om te gaan studeren. 

Naa de HBS en een aanvullend staatsexamen Grieks en Latijn ging Zeeman 
naarr de Leidse universiteit en studeerde er natuurkunde. Hij werd assistent bij 
achtereenvolgenss Lorentz en Kamerlingh Onnes.. Net als Sissingh eerder had gedaan, 
richtterichtte Zeeman zich op de magneto-optica. De jonge Zeeman assisteerde Sissingh 

11 N.H. Kolkmeijer, 'Prof. dr. R. Sissingh 1897-1922', Physica. Nederlandsen 
tijdschrifttijdschrift voor natuurkunde 2 (1922) 129-135. 
22 F. de Boer, 'In memoriam, prof. dr. R. Sissingh', Studentenalmanak 1928,67-69. 
33 Kolkmeijer, 'Sissingh', 132. 
44 Ibidem, 133. 
55 'Huldiging prof. Dr. Zeeman', Algemeen Handelsblad 26-5-1935. 
66 'Huldiging prof. dr. Zeeman', De Maasbode 26-5-1935. 
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onderr andere tijdens diens onderzoek naar het kerreffect7 Hij promoveerde in 1893, 
vervolgenss wachtte hem een privaatdocentschap. Ook na zijn opzienbarende 
ontdekkingg uit 1896, zat er voor hem in Leiden niet meer in dan dit en een 
assistentschap.8 8 

Zeemanss ontdekking bestond eruit dat het uitgezonden licht van een stof te 
beïnvloedenn bleek door een magneetveld. Zeeman nam het waar toen hij het licht 
vann een verhit preparaat ontleedde met een tralie. De spectraallijnen van het 
preparaatt bleken zich te verbreden, of eigenlijk, zoals later bleek, zich te splitsen, 
wanneerr een magneetveld werd geactiveerd op de plek van het preparaat Dit 
resultaatt kon door Lorentz worden verklaard vanuit de aanname dat materie is 
opgebouwdd uit elektrisch geladen deeltjes (die Lorentz ionen noemde). De 
veranderingg in de uitgezonden spectraallijnen, verraadde dat het preparaat gevoelig 
wass voor magnetisme, wat wees op de aanwezigheid van elektrisch geladen 
bestanddelen.. Uit de analyse van de resultaten van Zeemans experiment kon Lorentz 
mett een berekening de verhouding tussen de lading en de massa van de ionen 
benaderen,, waarmee een belangrijke stap werd gezet in de identificatie van het 
elektron,, de naam die het ion zou krijgen.9 Toen Kamerlingh Onnes dit alles aan Van 
derr Waals meedeelde, moet deze zo onder de indruk zijn geweest dat hij 
onmiddellijkk besloot Zeeman naar Amsterdam te halen.10 

Dee 31-jarige Zeeman maakte een jeugdige indruk toen hij de Amsterdamse 
fysicaa betrad. Zijn latere collega Kohnstamm, toen nog student, was getuige van zijn 
komst: : 

zooo stond ik dan in 't voorjaar van '97 eens te praten met Nolke, die 
assistentt was, toen een heel jong, heel slank, heel blond, en naar mij 
toescheenn heel bedeesd ventje binnenkwam, dat ik zoo op *t eerste gezicht 
schattee op een eerste of tweedejaars (...), toen ik Nolke's stem hoorde " 
magg ik je even voorstellen aan onzen nieuwen lector."11 

Wass Zeeman niet bedeesd, dan toch teruggetrokken. Ook Keesom herinnerde zich, 
toenn hij in 1898 als kandidaat in het Natuurkundig Laboratorium werkzaam was, het 
momentt dat Zeeman zijn intrede deed: 'Zoo heel veel merkten wij eerst niet van 
hem;; een lokaal werd voor hem ingericht, waarin hijj  in duisternis gehuld, zijn 
proefnemingenn ging voortzetten'. Dit was Zeeman ten voeten uit 

Vann der Waals jr. noemt Zeeman in een in memoriam een 'hardnekkig 
vechterr (...) wanneer het er om ging de natuur haar geheimen te ontfutselen (...) Met 

77 P.J.M. Velthuys-Bechthold, Inventory of the papers ofPieter Zeeman (1865-1943), 
physicistphysicist and nobel prize winner (Haarlem 1993) 11. 

A.J.. Kox, 'Pieter Zeeman (1865-1943). Meester van het experiment', in: Blom, 
Brandpunt,Brandpunt, 213-228, aldaar 213-221. 
99 AJ. Kox, W.P. Troelstra, 'Uit het Zeeman-archief: de ontdekking van het Zeeman-
effect',, Gewina 19 (1996) 153-166. 

G.C.. Gerrits, Grote Nederlanders bij de opbouw der natuurwetenschappen 
(Leidenn 1948) 476. 
111 Ph. Kohnstamm, 'P. Zeeman', Physica. Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde 
11 (1921) 225-227, aldaar 225. 
122 'Bij prof. Zeeman's jubileum', Algemeen Handelsblad 24-5-1935. 
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taaiee volharding ging hij op zijn doel af. Hij mobiliseerde alle hulpmiddelen, die 
noodigg zouden zijn en het aanvankelijk niet slagen verhinderde hem niet met rustige 
wilskrachtt verder te gaan tot hij geslaagd was'. Zeemans assertiviteit richtte zich 
geheell  op de dode natuur, want geheel tegengesteld was zijn omgang met zijn 
medemensen.. In die hoedanigheid was hij een 'welwillend' en 'vredelievend' 
persoonn met een milde humor. Vijanden had hij nagenoeg niet Van der Waals jr. 
heeftt Zeeman in de 27 jaar dat ze collega's waren maar één keer echt boos gezien. 
Helaass vertelt hij niet erbij wanneer deze woede-uitbarsting plaatsvond.14 L.E.J. 
Brouwerr noemde Zeeman vanwege zijn gereserveerde en teruggetrokken 
levenshoudingg een 'Brahmaan der wetenschap'.15 Tijdens vergaderingen nam hij 
zeldenn het woord. Ook met de studenten bouwde hij geen diepgaande relatie op, wat 
overigenss niet mag worden verward met een gebrek aan belangstelling, zo haast een 
oud-studentee zich daaraan toe te voegen.16 

Maarr Zeeman was wel iemand die wist wat hij wilde. Al vanaf het begin 
lijk tt hem datgene voor ogen te hebben gestaan wat hij uiteindelijk ook zou bereiken: 
eenn (gewoon) hoogleraarschap en een optisch laboratorium onder eigen leiding, 
voorzienn van de beste apparatuur. En dit alles om zo ongehinderd mogelijk en onder 
zoo goed mogelijke omstandigheden zijn proefnemingen te kunnen verrichten. 
Zeemann bracht dit op een kenmerkende flegmatieke manier tot stand. Een voorbeeld 
iss een verzoek aan Van der Waals sr. om hem te helpen een aanbieding uit Berlijn bij 
dee burgemeester te verzilveren. Zeeman wilde in ruil voor het afslaan van de 
aanbiedingg een laboratorium. Echter: 

kann volgens Uwe meening het plan van dit 2de laboratorium niet 
doorgaan,, dan zou ik het zeer op prijs stellen wanneer onder mij een 
amanuensiss werd gesteld.17 

Geenn laboratorium, dan maar een amanuensis. Zeeman voerde de politiek van het 
haalbare. . 

Dee Groninger Sissingh stond qua beroepsuitoefening diametraal tegenover 
dee Zeeuw Zeeman, net zoals Zeemans persoonlijkheid weer tegengesteld was aan die 
vann Van der Waals. Deze tegenstellingen lijken voor de Amsterdamse fysica meer 
aanvullendd te hebben gewerkt dan als een bron van spanningen. De grootste 
onderwijj  slast werd door Sissingh op de schouders genomen, terwijl Zeeman zich het 
liefstt terugtrok in zijn eigen onderzoek. Van der Waals bleef intussen de touwtjes 
stevigg in handen houden. Tot 1908 liet deze synergetische situatie de Amsterdamse 
fysicaa harmonieus functioneren. 

Tussenn Zeeman en Van der Waals groeide een zekere mate van 
vriendschap.. Uit dagboekaantekeningen van Zeeman valt op te maken dat hij Van 
derr Waals buiten werktijd ontmoette. In de zomer zocht hij wel eens het 

133 J.D. van der Waals jr., 'In memoriam P. Zeeman', Nederlandsch tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 10 (1943) 345-348, aldaar 346. 
144 Ibidem. 
155 'Huldiging van prof. dr. Zeeman', Nieuwe Rotterdamsche Courant 26-5-1935. 
166 Van der Waals jr. 'Zeeman', 345-347; W. Lub, 'Professor Zeeman en zijn n 
leerlingen',, Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde 10 (1943) 348-349. 
177 Zeeman aan Van der Waals 15-7-1905, Van der Waalsarchief, inv. nr. 1. 
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vakantieverblijff  van Van der Waals op.18 Een vriendschappelijke relatie tussen 
Zeemann en Sissingh dateerde al van hun tijd in het Leidse laboratorium.19 Deze 
kwamm echter onder druk te staan toen het directoraat van het laboratorium vanwege 
hett vertrek van Van der Waals opnieuw moest worden ingevuld. 

Opp de faculteitsvergadering waarin de opvolging van Van der Waals werd 
besproken,, werd namens de commissie die de zaak had bestudeerd, voorgesteld dat 
Zeemann de nieuwe directeur van het laboratorium zou worden. Dit tot verrassing van 
Sissinghh die ervan uit was gegaan dat hij samen met Zeeman de scepter over het 
laboratoriumm zou gaan zwaaien. En Sissingh was nota bene zelf lid van de 
commissie,, die verder uit Zeeman, Van der Waals en Korteweg bestond.20 De 
kwestiee van het directoraat was in 1904 al eens achter de schermen ter sprake 
gekomen,, toen Zeeman een aanbieding had gekregen om hoofddirecteur te worden 
vann het Meteorologisch Instituut in De Bilt. Zeeman, schermend met deze 
aanbieding,, kreeg na gesprekken met de burgemeester en Van der Waals de 
verzekeringg dat hij na het vertrek van Van der Waals in ieder geval een 'zelfstandige 
positie'' binnen het laboratorium zou krijgen, desnoods door het te splitsen.21 Twee 
jaarr na deze toezegging aan Zeeman had Sissingh nog vol overtuiging de 
burgemeesterr bezworen, 'dat bij het heengaan van Prof. Van der Waals het noodig 
nochh goed zoude zijn indien hij of Prof. Zeeman alleen directeur van het 
laboratoriumm werd'. Hij meende dat een gemengd directoraat de beste regeling zou 
zijn.222 Volgens Sissingh hadden Van der Waals, Zeeman en hijzelf, nog voor het 
werkk van de commissie begon, zich tijdens een bijeenkomst 'in dezen geest' 
uitgelaten.. Het was dan ook op instigatie van Korteweg - in woorden van Sissingh: 
'hett lid der commissie uit de Faculteit, dat de minste aanraking heeft met het 
Natuurkundigg Laboratorium en niet geacht kan worden van den toestand en de 
behoeftenn van het Laboratorium op de hoogte te zijn'- dat de commissie (minus 
Sissingh)) uiteindelijk anders besliste. Korteweg zag het niet zitten dat er twee 
stuurluii  aan het roer kwamen. Opmerkelijk in de versie van Sissingh is de 
ommezwaaii  van Van der Waals die tijdens de bijeenkomst van de commissie het 
dubbelee directoraat nog zou hebben bepleit.23 

Sissingh,, die in eerste instantie overbluft was, liet het er in tweede instantie 
niett bij zitten en schreef aan de curatoren - in een brief waarin hij het individualisme 
vann de Amsterdamse fysici onderstreepte - dat de voorgestelde regeling de belangen 
vann het onderwijs schaadde. Na het emeritaat van Van der Waals zouden 
Kohnstamm,, Zeeman en Sissingh de experimentele fysica gaan verdelen 'waarbij 
iederr het arbeidsveld kiest dat het dichtste ligt bij het deel, waarin hij zelfstandig 
werkte*: : 

188 Dagboek Zeeman, Zeemanarchief, inv. nr. 314. 
199 Correspondentie Sissingh en Zeeman, Zeemanarchief, inv. nr. 139. 
200 Vergadering curatoren 5-10-1908, G.A. 279, inv. nr. 4. 
211 Vergadering curatoren 6-12-1904, G.A. 279, inv. nr. 3; dagboek Zeeman, 
Zeemanarchief,, inv nr. 314,40-41. 
222 Vergadering curatoren 7-1-1907, G.A. 279, inv. nr. 4. 
233 Sissingh aan curatoren 10-9-1908, G.A. 279, inv. nr. 42, nr. 187. 
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Dee werkzaamheid van den een is volkomen onafhankelijk van dien van 
denn ander. Zij geschiedt, zoveel maar enigszins mogelijk is, in gescheiden 
lokalenn en met toestellen, die voor zoover het geene hulpmiddelen van 
denn allereenvoudigsten aard betreft, uitsluitend door ieder voor zijn eigen 
afdeelingg zijn uitgezocht of ontworpen. Bij den toestand, zooals deze 
thanss is geworden, bestaat voor één Hoogleeraar-Directeur geene plaats. 
Dezee heeft niets anders te dirigeeren dan zijne eigen afdeeling, geeft niet 
dee geringste leiding aan eene andere en kan dit ook niet doen. 
Gemeenschappelijkee belangen zijn er alleen in zooverre dat door 
onderlingg overleg bepaald moet worden welk deel van het laboratorium 
voorr iedere afdeeling beschikbaar te stellen is en hoe de toelage voor de 
instrumenteelee hulpmiddelen is te verdeelen. Hierbij worden de belangen 
vann iedere afdeeling het beste gediend, indien de beide gewone 
Hoogleerarenn in de experimenteele natuurkunde op volkomen voet van 
gelijkheidd deze zaken onderling regelen. Die belangen kunnen alleen op 
dezee wijze tot hun recht komen.24 

Ookk stuurde Sissingh de prominente hoogleraar theologie IJ. Ie Cosquino de Bussy 
naarr één van de curatoren om zijn zaken te bepleiten. Het hielp niet. De curatoren 
besprakenn de kwestie maar schoven de klacht van Sissingh terzijde zonder er veel 
woordenn aan vuil te maken.25 

Datt het directeurschap meer dan een titel was, toont een akkefietje uit 1911. 
Sissinghh had bij B en W uit eigen beweging een verzoek ingediend voor geld voor 
apparatuurr en een verhoging van de salarissen van assistent N.H. Kolkmeijer en 
amanuensiss F.W. de Zwaan. Zeeman was not amused toen de curatoren hem het 
verzoekschriftt onder ogen brachten. Kordaat gebood hij de curatoren dat 'aan 
genoemdenn Hoogleeraar worde bericht, dat voorstellen omtrent salarieering van 
assistentenn en amanuenses aan het Natuurkundig Laboratorium alleen in overweging 
kunnenn worden genomen, indien zij geschieden door den Hoogleeraar-Directeur'.26 

Zeemann was zich bewust van zijn positie en Sissingh na deze affaire eveneens. Korte 
tijdd later verzoenden de heren zich weer met elkaar 'bij wederzijdsche erkenning en 
waardeeringg van rechten*.27 Na deze kleine machtsstrijd zou het verder rustig blijven 
inn deze periode. 

2.. Een waterscheiding 
Hett vertrek van Van der Waals in 1908 betekende een waterscheiding in de 
Amsterdamsee natuurkunde. Voor de studenten zou niets meer hetzelfde zijn: 

244 Ibidem. 
255 Vergadering curatoren 5-10-1908, G.A. 279, inv. nr. 4. 
266 Zeeman aan curatoren 22-2-1911, G.A. 279, inv. nr. 48, nr. 34. 
277 Sissingh aan Zeeman 11-6-1911, Zeemanarchief, inv. nr. 139. 
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Wijj  konden niet begrijpen dat het nu werkelijk de laatste keer geweest 
was,, dat wij onder zijn gehoor gezeten hadden en staarden nog naar de 
plaats,, die hij zoo juist hadd verlaten. Waar zou hij nu zijn? Nog even een 
blikk in de kamer werpen. Daar liep hij op en neer, de handen in de zakken, 
naarr de grond starende, geheel de houding, zooals wij die gewoon waren, 
wanneerr hij op college over een moeilijke kwestie nadacht. Maar dan 
duurdee het maar even, of de oplossing werd gegeven, schitterend 
voorgedragen,, tintelend van zijn vernuft. Zwijgend gingen wij naar binnen 
enn drukten hem de hand. Dadelijk hervatte hij zijn rustelooze wandeling; 
hett vraagstuk was deze keer zeker bizonder moeilijk; hield het soms 
verbandd met die onverbiddelijke wet?28 

Minderr dramatisch, maar veelzeggend over de stempel die Van der Waals op zijn 
omgevingg drukte is de volgende passage uit het jaarverslag van Harting: 

Hett eindigen van prof. v.d. Waals' functie als hoogleraar zal zeker op den 
duurr in de debatten van Harting merkbaar zijn. Het zou in dezen kring 
overbodigg zijn, de beteekenis van v.d. Waals voor de wetenschap en voor 
hett onderwijs nog eens uiteen te zetten. Maar het is typisch voor de 
invloedd van zijne persoonlijkheid dat bij de besprekingen van 
thermodynamischee en aanverwante onderwerpen op Harting men steeds 
kann merken, dat leerlingen van v.d. Waals aan het woord waren.29 

Hoee 'de invloed van zijne persoonlijkheid' zich in het Natuurkundig Laboratorium 
deedd gevoelen kon de internationaal vermaarde Duitse fysicus W. Voigt getuigen 
tijdenss een bezoek aan Zeeman. Voigt kwam in een 'etwas unbehagliche Sitation' 
terechtt toen hij in een gesprek met Van der Waals 'der Boltzmann'schen Auffassung 
molekularerr Theorien nicht ganz widersprach (...) Diese Auffassung erregte Herrn 
v.d.W.. sichtlich so unangenehm, dass ich mich schneller empfahl, als ich sonst wohl 
getann natte'.30 Met Zeeman aan het roer zou het er een stuk gemoedelijker aan 
toegaan. . 

Mett het vertrek van Van der Waals sr. trad er echter - in de personen van 
zijnn zoon en Kohnstamm - ook een generatie wetenschappers aan die op een heel 
anderee wijze in de maatschappij stond. In het 'hyperindividualisme' dat vooral in de 
jarenn tachtig van de negentiende eeuw manifest was geweest hadden wetenschappers 
alss Van der Waals, Kamerlingh Onnes en Van 't Hoff kunnen gedijen, een soort la 
sciencescience pour la science praktizerend. De nieuwe generatie fysici groeide op in een 
klimaatt waarin het maatschappelijk bewustzijn, het zoeken naar een collectivistisch 
ideaal,, sterk naar voren trad. Had Van der Waals sr. cum suis de wetenschap van de 
samenlevingg geëmancipeerd, de nieuwe generatie emancipeerde op haar beurt de 
wetenschapperr van de wetenschap, waardoor bij weer meer in de maatschappij kwam 
tee staan. Vaak over een brug van metafysica. Dit paste ook in het maatschappijbeeld 
vann het begin van de eeuw. Metafysica mocht weer, zoals Otterspeer schrijft: 'In een 

v.B.,, 'Afscheid van prof. dr. J.D. van der Waals', Propria Cures 20 (1908) 25-26. 
Jaarverslagg 1908, U.A., archief Harting, inv. nr. 17. 
Voigtt aan Lorenz 11-5-1899, Archief Lorentz, inv nr. 84. 

93 3 



reekss van denkrichtingen - spinozisme, marxisme, neothomisme, monisme, 
symbolismee - probeerde de vaderlandse intelligentsia het medicijn te vinden voor 
watt als de ziekte van de tijd werd ervaren: materialisme, vervreemding, 
individualisme'.311 In de studentenwereld was rond de eeuwwisseling het socialisme 
populair. . 

Dee natuurwetenschappers die in deze periode zijn gevormd, kregen een tik 
vann de molen mee. De Utrechtse fysicus L.S. Ornstein zou zijn heil zoeken in het 
zionisme32,, de Amsterdamse wiskundigen Brouwer en Mannoury bekeerden zich tot 
dee beweging van de significa (de laatste was bovendien communist) en de astronoom 
A.. Pannekoek was één van de leidende theoretici in de socialistische beweging. De 
generatieklooff  komt beeldend tot uiting in een episode tussen Korteweg en zijn pupil 
Brouwerr in 1906. Korteweg, wiens buitenwetenschappelijke engagement zich 
beperktee tot een voorzichtige politieke betrokkenheid bij de Liberale Unie, kreeg de 
schrikk van zijn leven toen hij het beoogde hoofdstuk 2 van Brouwers dissertatie 
onderr ogen kreeg, waarin Brouwer zijn mystiek-filosofische neigingen botvierde. 
Kortewegg moest alle moeite doen om Brouwer in te tomen, die de filosofie als basis-
bestanddeell  van de wiskunde beschouwde.33 Ook fysici als Van der Waals jr. en 
Kohnstammm wijdden zich verwoed aan vraagstukken die de zuivere fysica ontstegen. 

Kohnstammm had vanaf het begin van zijn studie in 1893 de Amsterdamse 
universiteitt niet verlaten. In 1900 werd hij assistent, eenjaar later promoveerde hij 
opp Experimentele onderzoekingen naar de ontwikkeling van de theorie van Van der 
Waals.Waals. Het P.T.X-vlak. Voorstudies en methoden. Assistent bleef hij tot zijn 
buitengewoonn hoogleraarschap. 

Hett tijdperk van de monomane wetenschappers was voorbij. Tijdens zijn 
studententijdd liep Kohnstamm college bij A. Pierson over Faust, ontdekte hij Wagner 
enn Rembrandt, zette hij zich in voor kiesrechtuitbreiding en begon hij zich te 
verdiepenn in filosofie. Vooral dat laatste werd naast de fysica een structurele 
bezigheid.. Kohnstamm liep colleges filosofie bij de neokantiaan Bellaar Sprayt, die 
hijj  na Van der Waals als zijn tweede leermeester beschouwde. Kohnstamm was naar 
dee universiteit gegaan met als voornemen om als stelling in zijn proefschrift de 
uitspraakk van Laplace op te nemen, dat God een hypothese is die de wetenschap niet 
nodigg heeft. Het was conform de intellectuele mode van die tijd om een 
materialistischh wereldbeeld aan te hangen en de religie in de marge te drukken. Van 
dee hervormde Van der Waals leerde hij echter dat een religieus besef best met 
wetenschapp kan samengaan en onder zijn invloed begon Kohnstamm zich te keren 
tegentegen de materialistische tijdgeest Spruyt leerde hem de filosofie van Spinoza en 
Kant,, waarmee hij zijn inzichten in de verhouding tussen geloof en wetenschap en 
tussenn natuurwetenschap en geesteswetenschap verscherpte. Na Spruyts overlijden in 
19011 bewerkte hij diens college-aantekeningen, wat resulteerde in het kloeke 
GeschiedenisGeschiedenis der Wijsbegeerte, uitgegeven in 1905. In 1907 werd Kohnstamm 
toegelatenn als privaatdocent in de logica, wat hij overigens na één jaar weer voor 
gezienn hield. 

311 W. Otterspeer, Bolland. Een biografie (Amsterdam 1995) 336. 
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Kohnstammm doorleefde zijn leermeesters. Om Bellaar Spruyts postume 
opusopus magnum tot stand te brengen was hij zelfs naar Berlijn gereisd om zich te 
bekwamenn in de neokantiaanse filosofie. Na dit project ontstond het idee om, samen 
mett de student J J. Hallo, hetzelfde te doen met Van der Waals' levenswerk. Van der 
Waalss doceerde tijdens de doctorale colleges veelal zijn thermodynamica. Door een 
bewerkingg hiervan te verzorgen kon in de lacune voorzien worden, dat Van der 
Waalss nooit een synthese van zijn 'Nederlandse School' het licht had doen zien. Het 
werdd een veel lastiger klus dan Kohnstamm aanvankelijk had gedacht. Van der 
Waalss was geen Lorentz die de fysica op vloeiende en samenhangende wijze 
presenteerde.. Van der Waals' lessen in een logisch geheel plaatsen bleek een klus 
diee twee jaar in beslag nam. Het eerste volume van Lehrbuch der Thermodynamik 
kwamm in 1908 tot stand en valt uiteen in drie delen: één over de eerste hoofdwet van 
dee thermodynamica, een tweede over de tweede hoofdwet en een derde deel handelt 
overr fasenevenwichten. Het tweede boek over binaire mengsels moest wachten tot 
1912,, omdat er nog veel noodzakelijk onderzoek op dit terrein werd verricht.35 

Kohnstammss onvoorwaardelijke overgave aan de materie waarin hij zijn 
tandenn zette, maakte hem de geijkte persoon om de traditie in de thermodynamica 
diee Van der Waals had ingezet te conserveren. Niemand had deze fysica immers 
beterr doorgrond dan Kohnstamm. Een andere reden voor de benoeming van n 
Kohnstammm is ook moeilijk te bedenken. Als assistent in de natuurkunde was hij niet 
opp al te originele bijdragen aan de wetenschap te betrappen. Nu en dan verscheen er 
inn de Verslagen van de Koninklijke Academie een onderzoek van Kohnstamm, dat in 
hett verlengde lag van zijn proefschrift over de experimentele toetsing van Van der 
Waals'' thermodynamica. Het getuigde van zelfkennis dat hij later vaststelde dat zijn 
overgangg naar de geesteswetenschappen eindjaren twintig geen verlies voor de 
natuurwetenschapp is geweest. 'Want tot werkelijk creatief werk zou ik daar nooit 
gekomenn zijn'36, stelde hij nuchter vast. Het was bij Kohnstamm meer arbeidsethos 
dann onderzoeksethos dat vruchten afwierp. 

Kohnstammm hulde zich tot de Eerste Wereldoorlog in de gewaden van 
fysicus,, filosoof en politicus. Wat dat laatste betreft kwam hij vooralsnog niet verder 
dann kandidaat Tweede Kamerlid in het district Weststellingwerf. Hij was 
gekandideerdd door de Vrijzinnig-Democratische Bond waarvan hij in 1905 lid was 
geworden.. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam Kohnstamm tot het inzicht dat een 
religieuss fundament nodig was om zijn levensbeschouwing te schragen. Vanaf die 
tijdd dragen zijn geschriften een godsdienstig stempel, wat later zou culmineren in 
Kohnstammss bijbels personalisme. Tegelijkertijd kwam een interesse in pedagogie 
tott uiting. Hij nam in 1919 het initiatief tot de oprichting van het Nutsseminarium 
voorr Pedagogiek, waarvoor hij dankzij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tot 
bijzonderr hoogleraar werd benoemd. Zo bezette Kohnstamm twee leerstoelen in 
tweee verschillende faculteiten. Zijn occupaties met de fysica taanden door dit alles 
echter. . 

Uitt Kohnstamms loodzware inaugurele rede Determinisme en 
natuurwetenschapnatuurwetenschap (1908) zal degene die het enigszins bijbeende hebben opgevangen 
datt hij, onder andere door ontwikkelingen in de thermodynamica, grenzen zag aan de 

Kipnis,, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 166-167. 
366 Geciteerd in: E. Mulder, Beginsel en beroep. Pedagogiek aan de universiteit in 
NederlandNederland 1900-1940 (Amsterdam 1989) 96. 
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deterministischee pretenties van de moderne natuurwetenschap. Deze pretentie, 
waarvann de uitspraak van Laplace als icoon geldt, dat wanneer alle posities, 
snelhedenn en krachten op de deeltjes bekend zijn, alles (verleden, heden en 
toekomst)) in principe gedetermineerd is, wordt volgens Kohnstamm getemperd door 
dee tweede hoofdwet van de thermodynamica en de statistische fysica. Veel 
waarneembaree verschijnselen berusten in feite op waarschijnlijkheidsregels. De 
interactiess tussen de enorme hoeveelheden deeltjes zullen in de praktijk altijd te 
complexx blijken om Laplaces berekening uit te voeren. Ook blijkt uit de 
thermodynamicaa dat veel natuurprocessen een richting hebben die niet is terug te 
voerenn op de fundamentele natuurwetten. De wetten van Newton kennen een 
volledigee omkeerbaarheid van de processen die ze beschrijven en ze geven geen 
verklaringg voor het feit dat een klontje suiker in de thee altijd oplost en er nooit 
spontaann klontjes suiker uit gezoete thee neerslaan. 

Ookk maakte Kohnstamm duidelijk niets te zien in het toen populaire 
psychischh monisme van de psycholoog O. Heijmans. Het monisme stelt dat de 
werkingg van de menselijke psyche op natuurwetenschappelijke basis te onderzoeken 
is.. Kohnstamm zag niets in het gedetermineerd zijn van de menselijke geest. Het idee 
datt de vrije wilsbeschikking een fictie is, was voor hem een 'naturalistische 
nachtmerrie*.. Om dat laatste was het Kohnstamm vooral te doen. Zijn zorg gold de 
autonomiee van de menselijke geest ten zijn aanzien van de wetten van de 
natuurwetenschapp en daarmee de ruimte voor het religieuze 'mysterie*. Wetten 
kunnenn niet eens de natuur determineren, laat staan de menselijke ziel. 

Bijj  andere gelegenheden zette Kohnstamm zijn kruistocht voort tegen de 
hybrishybris van materialisten, naturalisten, monisten en anderen met een rotsvast 
vertrouwenn in de natuurwetten. Hij viel aan op twee fronten. In de eerste plaats 
torndee hij aan de almachtige status van de natuurwetten. Door de wetmatigheid al 
eenn bescheidener plaats te geven binnen de fysica moet ze helemaal een toontje lager 
zingenn buiten de fysica, zoals in de psychologie. Nog principiëler was Kohnstamms 
bestrijdingg van de competentie die aan de natuurwetenschappelijke methode werd 
toegedichtt om van toepassing te zijn op de geesteswetenschappen. Volgens 
Kohnstammm hebben natuurwetenschappen en geesteswetenschappen ieder hun eigen 
bevoegdhedenn en hoeft de één de ander niet uit te sluiten. De wetenschap: 

trachtt de dingen en de verschijnselen die ons omringen, zoo nauwkeurig 
mogelijkk te leren kennen, zij beschrijft ze, ordent ze en spoort de 
regelmatighedenn op die zich aan hen openbaren (...) Maar hierop wil ik U 
wijzen,, dat al moge men dezen weg ook tot het einde der dagen 
bewandelen,, één ding daarop nooit gevonden kan worden, een antwoord 
opp de vraag: Wat zijn de dingen waard, waarop dit 
natuurwetenschappelijkk onderzoek is gericht?3 

377 Ph. Kohnstamm, 'Natuurwetenschap en wereldbeschouwing', Onze eeuw 13 
(1913)) 195-216, aldaar 205; Zie ook: Ph. Kohnstamm, 'Over natuurwetten, 
wetmatigheidd en determinisme*, Onze eeuw 22 (1922) 292-336; Ph. Kohnstamm, 
'Ontwikkeling'Ontwikkeling en onttroning van het begrip natuurwet (Synthese 3,2; Haarlem 
1916);; H.A. Klomp, De relativiteitstheorie in Nederland. Breekijzer voor 
democratiseringdemocratisering in het interbellum (Utrecht 1997) 122-145. 
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Diee vraag wordt welbewust geabstraheerd uit de (natuur)wetenschapsbeoefening en 
hierinn ligt juist het doel van de geesteswetenschap. 

Kohnstammss metafysische denkbeelden stonden in wisselwerking met zijn 
politiekee visie. Zijn politieke ervaringen, vooral de verkiezingscampagne in 1913 in 
Weststellingwerf,, en zijn mensbeeld in het algemeen hadden hem doen inzien dat 
niet-gestudeerdee mensen net zo goed als academisch gevormden in staat waren om 
verantwoordee ethische denkbeelden te ontwikkelen. Met dit inzicht kwam hij in het 
progressievee kamp terecht van de discussie die in de eerste decennia van de 
twintigstee eeuw werd gevoerd over democratisering. Vooruitstrevenden bepleitten 
hett algemeen kiesrecht, conservatieven zagen liever dat de meer gefortuneerden en 
(dus)) de meer gestudeerden het alleenrecht op het landsbestuur hielden. 

Doorr H. A. Klomp is in zijn dissertatie De relativiteitstheorie in Nederland 
(1997)) uiteengezet hoe deze discussie op filosofisch niveau woedde. Aan de ene kant 
stondenn conservatieve denkers als de historicus J. Huizinga en Heijmans. Zij 
meendenn dat slechts de ontwikkelde mens objectief ethische oordelen kan vellen. Zij 
beriepenn zich daarbij met name op Kant die in zijn filosofie tot de conclusie was 
gekomenn dat natuurwetten (van de mechanica) een absolute betekenis bezaten, en dat 
ditt ook gold voor 'ethische wetten'. 

Kohnstammm en de zijnen gebruikten onder andere de relativiteitstheorie, 
waarmeee Newtons mechanica en de Euclidische meetkunde in de natuurbeschrijving 
vann hun absolute status werden beroofd. Aan de hand daarvan kon de mogelijkheid 
tott 'absolute' ethische oordelen zoals Kant had beredeneerd van tafel worden 
geveegd. . 

Vann der Waals jr. verruilde in 1908 een ordinariaat in Groningen voor een 
hoogleraarschapp in Amsterdam. Zijn leeropdracht werd theoretische fysica, 
hydrodynamicaa en waarschijnlijkheidsleer. De zoon van de vader had in 1898 zijn 
doctoraall  gehaald en was daarna assistent geweest bij Sissingh. In 1900 
promoveerdee hij bij zijn vader op Statistische behandeling der 
stralingsverschijnselen.stralingsverschijnselen. Na zijn promotie was hij enige tijd leraar wiskunde op een 
HBS.. Hij was net een blauwe maandag privaatdocent aan de Amsterdamse 
natuurfilosofischee faculteit, toen hij in 1903 in Groningen een ordinariaat in de 
theoretischee fysica kreeg aangeboden. Zoals de titel van het proefschrift al suggereert 
gingg de jonge Van der Waals de natuur te lij f door middel van statistische fysica. 
Zijnn belangrijkste fysische werk in zijn Groningse tijd was een onderzoek over 
krachtwerkingg tussen moleculen, waarbij hij ondervond dat deze aantrekkende kracht 
omgekeerdd evenredig is met de zevende macht van de afstand tussen de moleculen. 

Naarr eigen zeggen verruilde hij Groningen voor Amsterdam omdat de stad 
hemm meer aantrok, maar 'bovenal was dit de wensen op de plaats waar mijn vader 
gewerktt heeft zijn arbeid naar mijn beste krachten te helpen voortzetten.' * Van der 
Waak'' Amsterdamse werk in deze periode bestond onder meer uit een serie studies 
overr de brownbeweging, de grillige bewegingen van kleine, nog juist waarneembare 
deeltjess in een suspensie als gevolg van de botsingen met de snel bewegende 
moleculenn van de vloeistof. Van der Waals bleek in zijn onderzoek noch erg 

J-D.. van der Waals jr., Over de vraag naar de meest fiindamenteele wetten der 
natuurnatuur (Groningen 1909) 41. 
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succesvol,, noch uitermate gedreven. Rond 1920 gaf hij zijn wetenschappelijke 
aspiratiess op en stopte hij met publiceren van nieuwe bevindingen. 

Vann der Waals jr. had met Kohnstamm gemeen dat hij was beïnvloed door 
Bellaarr Sprayt. Hij had zelfs meegewerkt aan Kohnstamms bewerking van het 
gedachtengoedd van de Amsterdamse filosoof. Veel meer dan Kohnstamm bleef Van 
derr Waals vasthouden aan het neokantianisme, ook toen ontwikkelingen als de 
relativiteitstheoriee de bodem daaronder wegsloegen. Van der Waals was sterk in de 
grondslagenn van zijn vak geïnteresseerd. Hij was er (naar eigen zeggen) alert op 
fundamentelee natuurkundige begrippen zuiver te houden en had een argwanende 
houdingg ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Het gevolg was dat hij beslist 
belangstellingg aan de dag legde voor nieuwe ontwikkelingen als de 
relativiteitstheoriee en de kwantummechanica, maar dat hij de juistheid ervan maar 
langzaamm accepteerde. Verder was hij sterk geïnteresseerd in taal en literatuur. Hij 
wass redacteur van Onze eeuw en in de jaren dertig van De Gids waarin hij zijn 
opvattingenn verdedigde. In de omgang werd hij volgens een biograaf gekenmerkt 
doorr 'een combinatie van ironie, scepsis, scherpte en beminnelijke humor'.39 Zoals 
inn het volgende deel duidelijk zal worden, beklijfde bij de studenten echter meer een 
beeldd dat in de richting ging van een combinatie van sarcasme, cynisme en bijtende 
opmerkingen. . 

Vann der Waals jr. is een personificatie van het einde van de zorgeloze 
wetenschapsbeoefening.. Als goed leerling van de conservatieve Bellaar Spruyt 
begreepp hij dat een kritische houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en het 
bewakenn van de grondslagen van de fysica geen overbodige luxe waren. Al was het 
maarr om een tegenwicht te bieden aan degenen die, vertrouwend op het objectieve 
karakterr van wetenschap en wetenschapper, zich kritiekloos mee lieten gaan met de 
ontwikkelingenn binnen hun wetenschap. 

Inn zijn inaugurele rede legde Van der Waals zijn geloofsbrieven over: 

Ikk voor mij sta altijd eenigszins ongeloovig tegenover de ijverige 
verzekeringenn van vele natuurkundigen, dat het hun slechts om de feiten te 
doenn is, en niet om de beelden die men ter verklaring daarvan kan 
bedenken.40 0 

Dezee rede, Over de vraag naar de meest fundamenteele wetten der natuur, bevat een 
beschouwingg over drie 'fundamentele' stelsels. Ten eerste het stelsel dat gebaseerd is 
opp Newtons mechanische wetten. Van der Waals verwonderde zich over het feit dat 
dee vraag naar de fundamenten van het stelsel zo zelden was gesteld. Als voorbeeld 
vann een kanttekening die erbij kan worden geplaatst noemde hij de conceptie van het 
begripp snelheid. Snelheid kan alleen worden vastgesteld over een bepaalde 
tijdspanne,, maar men spreekt toch over snelheid op een bepaald tijdstip. Wat is nu 
eigenlijkk de snelheid van een lichaam? Het tweede stelsel dat Van der Waals 
aansneed,, de elektronentheorie van Lorentz, tracht de hele natuur te beschrijven in 
termenn van elektromagnetische wisselwerkingen. Van der Waals vond dat het stelsel 
nogg uitgebreid moest worden getest, maar in zijn betoog schemerde al door dat zijn 

S.R.. de Groot, 'Waals jr., Johannes Diderik van der', BWN1,637-638. 
Vann der Waals jr., Fundamenteele wetten, 7-8. 
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voorkeurr naar dit model uitging. De paradoxen van de Newtoniaanse wereld konden n 
ermeee opgelost worden. Het derde systeem is Einsteins speciale relativiteitstheorie. 
Vann der Waals vond het 'gegoochel met klokken' vooralsnog te tegen-intuïtief om er 
veell  geloof aan te hechten. 'Nieuw in de theorie van Einstein lijk t mij eigenlijk 
alleenn zijn wijze om de klokken te regelen, maar - hoe ingenieus dit ook zijn moge -
eenigg nieuw licht over de fundamenteele natuurwetten of ook over eenige natuurwet 
ontsteektt dit niet'.41 

Inn zijn filosofisch werk trok Van der Waals jr. ten strijde tegen het 
psychischh monisme, net zoals Kohnstamm die zich graag op Van der Waals' werk 
beriep.. Al in 1902 verscheen in Onze Eeuw een artikel van zijn hand over dit 
onderwerp.. Het was een reactie op Heymans, die in een betoog had uiteengezet dat 
determinismee niet vereenzelvigd mag worden met fatalisme, waarvan sprake is als de 
menss wordt beschouwd als speelbal van uiterlijke machten en dus niet aansprakelijk 
iss voor zijn handelen. Volgens Van der Waals is het onderscheid dat Heymans 
maaktee slechts schijn. Gaat men uit van het door natuurwetten gedetermineerd zijn 
vann de geest, dan komt men wel degelijk logischerwijs uit bij het fatalisme. Uit het 
(fatalistische)) determinisme volgt, zo waarschuwde Van der Waals, dat een morele 
beoordelingg van menselijke daden ieder toepassing verliest. 

Voorr het tijdschrift Onze Eeuw schreef Van der Waals jr. in de loop der 
jarenn tientallen recensies van vooral wijsgerige, historische en literaire boeken. Hij 
liett het nooit na een eigen mening te ventileren, waardoor men te weten komt dat 
Vann der Waals sympathie had voor het Ethisch Reveil en Kant Dat hij geen 
belangstellingg had voor spiritisme: 'Daar ik geen materialist ben, en stof zonder 
subjectt van bewustzijn voor mij een ongerechtvaardigde abstractie is, heb ik er geen 
behoeftee aan van afgestorvenen te hooren, dat er meer is in het lichaam*. En dat hij 
verderr niets moest hebben van het socialisme, de 'roofstaat Engeland' en Frederik 
vann Eeden. 

Vann der Waals brak een lans voor de in die tijd omstreden 
ontgroeningspraktijken.. Hij achtte het voor de uit hoge kringen afkomstige noviet 
eenn nuttige ervaring om eens een les in onderdanigheid te leren. Hij onderging zelf 
dee loutering om als zoon van een beroemde vader toegeworpen te krijgen: 

"Voorr uw vader hebben wij onbegrensden eerbied, maar jij , kereltje, je 
bentt een ongeluk!"42 

3.. Tussen onderwijs en onderzoek 
Datt de wetenschappelijke prestaties van de fysici buiten de ivoren toren begonnen 
doorr te dringen bleek bij het extraordinariaat dat Van der Waals wist binnen te 
slepenn voor Kohnstamm. Zijn opvolging door zijn zoon als theoretisch fysicus had 
geenn enkel probleem gevormd, net zomin als het gewoon hoogleraarschap voor 
Zeeman,, dat nu eenmaal hoorde bij de waardigheid van het directoraat over het 
laboratorium.433 Minder begrip was ervoor datt Van der Waals in de persoon van 
Kohnstammm ook nog een buitengewoon hoogleraar thermodynamica aangesteld 

411 Van der Waals jr., Fundamenteele wetten, 38. 
422 J.D. van der Waals jr., 'Onze leestafel', Onze Eeuw 4 (1904) 473. 
433 Curatoren aan gemeenteraad 3-8-1908, G.A 1020, inv. nr. 196. 
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wildee krijgen. Aan de faculteit schreven de curatoren dat ze - met dankbaarheid over 
'all  hetgeen de talenten en de groote naam van Uw aftredend medelid van der Waals 
tott den roem onzer universiteit hebben bijgedragen'- niet konden inzien dat omdat 
vann der Waals zich op het gebied van de thermodynamica bewoog er voor het 
onderwijss in de theoretische natuurkunde een 'ongewoon groote plaats' moest 
wordenn ingeruimd. De te benoemen gewone hoogleraar moest het thermodynamische 
deell  van de fysica toch ook kunnen doceren? ** 

Vann der Waals zette alle zeilen bij om het extraordinaat thermodynamica te 
redden.. In de eerste plaats legde hij de curatoren uit dat deze leeropdracht geen 
theoretischetheoretische fysica was, maar toegepaste fysica, die (dus) niet door de hoogleraar 
theoretischee fysica kon worden gedoceerd. In de tweede plaats had Van der Waals 
Kohnstammm -die eerste assistent was met een salaris van duizend gulden per jaar-
zoverr gekregen dat hij zonder loonsverhoging de positie zou aanvaarden. De 
curatorenn lieten zich overtuigen. 

Daarbijj  merken wij op, dat de Hoogleeraar Van der Waals sr., die 
aanvankelijkk de natuurkunde in haar vollen omvang te doceeren had, met 
hett onderwijs in dit onderdeel dier wetenschap is blijven doorgaan hoewel 
het,, gelijk trouwens door de benaming reeds wordt aangeduid en ons door 
dee faculteit nog nader is uiteengezet, niet tot de theoretische physica 
behoort.. Een hoogleeraar der theoretische physica, die ook dit werk zou 
kunnenn onderwijzen, is daarom thans niet te vinden. En eene onderbreking 
vann dit onderwijs in de scheikunde, ware in het bijzonder te betreuren 
omdatt juist op het gebied der thermodynamica de onderzoekingen van den 
aftredendenn Hoogleeraar Van der Waals Sr. een richting in de 
natuurkundee hebben aangegeven en een eigen, Amsterdamsche school 
voorr natuurkundigen hebben gevormd.45 

Zoo werd Kohnstamm - weliswaar voor een aio-salaris - dankzij het prestige van Van 
derr Waals buitengewoon hoogleraar. Bij deze truc van Van der Waals bleek dat de 
curatorenn belang hechtten aan zijn wetenschappelijke prestaties. 

Watt zonder twijfel belangrijk is geweest voor de waardering van de 
bestuurderss voor de Amsterdamse fysici zijn de eredoctoraten en andere 
onderscheidingenn die zij in de wacht sleepten. Van der Waals en Zeeman ontvingen 
err nogal wat. In het nationalistische tijdperk van voor de Eerste Wereldoorlog deed 
ookk het vestigen van een 'Amsterdamse' of 'Hollandse* school het goed, gezien het 
bovengenoemdee citaat, maar vooral veel belang werd gehecht aan aanbiedingen van 
anderee universiteiten of instellingen. Het lijk t erop dat in de universitaire wereld een 
hoogleraarr zich met het krijgen van aanbiedingen de grootste vermaardheid verwierf, 
enn met het afwijzen ervan de grootste heroïek. In de faculteitsvergaderingen en in de 
StudentenalmanakkenStudentenalmanakken werd er regelmatig goedkeurend of 'bij acclamatie' melding 
vann gemaakt wanneer een hoogleraar had besloten om een verlokkelijk aanbod naast 

444 Curatoren aan faculteit 7-7-1908, G.A. 1020, inv. nr. 196. 
455 Curatoren aan gemeenteraad 3-8-1908, G.A 1020, inv. nr.196. 
466 Wat betreft Van der Waals en Zeeman: Van der Waalsarchief, inv. nr 5,7,61,66, 
68,788 en 81; Zeemanarchief, inv. nr. 851-909. 
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zichh neer te leggen. Daarentegen kon een hoogleraar -zoals Van 't Hoff in 189547 -
hett ook grondig verbruien wanneer hij wel gehoor gaf aan de lokroep van een andere 
instelling. . 

Zeemann kreeg, vooral in de jaren na zijn nobelprijs, vaak een positie 
aangebodenn en keer op keer benutte hij die om volgens een haast rituele procedure 
concessiess af te dwingen bij het universiteitsbestuur. Die procedure bestond eruit dat 
Zeemann met de aanbieding in zijn hand naar de burgemeester toog om wensen te 
uitenn die zijn verblijf aan de Amsterdamse universiteit konden verlengen. Gezien de 
ogenschijnlijkee stelligheid waarmee Zeeman zijn aanbiedingen ging verzilveren en 
dee even grote vanzelfsprekendheid waarmee aan zijn wensen werd voldaan, lijk t het 
haastt erop dat er naar een ongeschreven wet werd gehandeld, die voorschreef dat 
wanneerr een hoogleraar een aanbieding kreeg van een andere universiteit, hij het 
rechtt had om enige verlangens in vervulling te zien gaan. Een aanbod uit Genève 
leverdee Zeeman (toen nog lector) eenn salarisverhoging op van 1500 naar 2500 
gulden.488 Voor een uitnodiging vanuit Stockholm om S. Arrhenius op te volgen 
incasseerdee Zeeman een eigen amanuensis en een accumulatorbatterij. In zijn 
dagboekk staat, met de grootst mogelijke vanzelfsprekendheid: 

Gevraagdd om Svante Arrhenius op te volgen in Stockholm: bezoek aan 
burgemeester.. Gevraagd om eigen amanuensis en accumulatorbatterij. 
Nadatt dit is toegestaan bedankt voor aanbod.49 

Eenn verzoek van Zeeman om een eigen, tweede laboratorium (dat 78 mille moest 
gaann kosten) naar aanleiding van een aangeboden professoraat in Warburg in 1905 
wass de bestuurders waarschijnlijk te gortig en werd niet (onmiddellijk) 
gehonoreerd.500 Zeeman schijnt in dit geval overigens wel serieus te hebben 
overwogenn om de Universiteit van Amsterdam te verlaten. Aan Van der Waals 
schreeff  hij ervan af te zien omdat hij een verhuizing naar het buitenland voor zijn 
vrouww en kinderen te bezwaarlijk vond.S1 Een aanbieding in 1909 om directeur te 
wordenn van de optische afdeling van de Physikalisch-Technische Reichsanstalt in 
Charlottenburgg (Berlijn) bracht het nieuwe laboratorium wel op de agenda, hoewel 
dee beslissing daarover nog jaren op zich zou laten wachten.32 

Datt deze manier om de positie te verbeteren inderdaad gebruikelijk was, 
toontt de gang van zaken aan rondom twee aanbiedingen die de wiskundige Brouwer 
inn 1919 vlak na elkaar ontving. Met uitnodigingen van Göttingen en Berlijn op zak 
gingg Brouwer naar de burgemeester om zijn wensen kenbaar te maken. Dat wilde 
zeggenn een donatie van tienduizend gulden voor de aanschaf van boeken en 
periodieken,, twee lectoren en een salarisverhoging voor hem zelf. Aan deze eisen 
werdd voldaan, wat een grote versterking van het Amsterdamse wiskundig onderzoek 

477 J. van Alphen, 'Jacobus Henricus van 't Hoff, in: Sevensma, Helden, 11-50, 
aldaarr 40-41. 
488 Dagboek Zeeman, Zeemanarchief, inv. nr. 314,23-46. 
499 Ibidem, 45-46. 
500 Ibidem, 44-45. 
511 Zeeman aan Van der Waals 15-7-1905 en 27-7-1905, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.. 1. 
522 Kox, 'Meester', 222-224. 
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betekende.. Al eerder, in 1915, had Brouwer naar aanleiding van een aanbieding uit 
Leidenn een bezoek aan de burgemeester gebracht.53 Hugo de Vries was in 1910 erin 
geslaagdd om een leerstoel aan Columbia University in New York uitgeruild te 
krijgenn tegen een nieuw botanisch laboratorium en een verlichting van zijn 
onderwijslastt door de aanstelling van Th J. Stomps als buitengewoon hoogleraar.54 

Dezee rite was kennelijk niet beperkt tot Amsterdam. De komst van de derde 
hoogleraarr natuurkunde in Leiden, Kuenen, was het gevolg van een aanbieding die 
Lorentzz vanuit München ontving.55 Het was in elk geval een procedure, waarmee de 
meestt gevierde wetenschappers de meeste middelen ter beschikking kregen en die de 
Amsterdamsee fysica geen windeieren legde. 

Opmerkelijkk genoeg werden de nobelprijzen van Zeeman (in 1902) en Van 
derr Waals (in 1910) geen aantekening in de notulen van de faculteitsvergadering of 
eenn vermelding in de Studentenalmanak waard geacht. Deze onderscheiding, die nog 
niett zo'n lange traditie kende, slaagde er ook maar mondjesmaat in binnen de 
wetenschappelijkee wereld een grote uitstraling te krijgen.56 

Dee nobelprijs, met zijn opmerkelijk hoge prijzengeld, sloeg beter aan bij de 
buitenwereld.. De kranten schreven erover, de één wat uitvoeriger dan de ander. Naar 
aanleidingg van de nobelprijs van Lorentz en Zeeman verscheen een artikel in de Gids 
vann de hand van Van der Waals over het zeemaneffect. En Van der Waals' 
nobelprijss werd op zijn beurt bewierookt door Kamerlingh Onnes middels een 
paginagroott artikel in het weekblad De Amsterdammer.5 Uit de manier waarop de 
laureatenn in de pers werden gepresenteerd, valt af te leiden dat ze nog allerminst 
publiekee figuren waren, die iedereen al kende. Maar de publiciteit droeg wel ertoe 
bijj  dat het Amsterdamse publiek zich ervan bewust werd dat het met Zeeman en Van 
derr Waals wetenschappers in huis had die aanzienlijk bijdroegen aan de reputatie 
vann stad en universiteit Samen met andere blijken van waardering uit de 
wetenschappelijkee wereld kwam er zo meer bekendheid met en waardering voor het 
onderzoekk dat de natuurwetenschappers verrichtten. Dit heeft indirect maar 
waarschijnlijkk niet onbelangrijk bijgedragen aan de institutionalisering van het 
onderzoekk aan de universiteit. 

Hett was echter zeker niet alleen nog de glans van de wetenschap die de 
waarderingg bepaalde van de bestuurders. Het ideaal van de hoogleraar als opvoeder 
bleeff  nog sterk aanwezig. Hoe de perceptie in het begin van de twintigste eeuw was 
vann het universiteitsbestuur ten aanzien van de taken van de hoogleraar toonde zich 
bijj  de pogingen van Van der Waals om Zeeman en Sissingh bevorderd te krijgen. 

Mett de promotie van Zeeman tot buitengewoon hoogleraar in 1900 was de 
komstt van de onderzoeksprofessor waarvoor Van 't Hoff vijfjaar eerder een lans 
hadd gebroken in feite gerealiseerd. Om dit te bewerkstelligen moest Van der Waals 
echterr eerst een ongebruikelijke manoeuvre uitvoeren. Van der Waals besefte zeer 
goedd dat het geen pas gaf, dat iemand met zo'n indrukwekkende ontdekking op zijn 
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contoo als Zeeman een bescheiden positie als lector bekleedde. Maar er was geen 
grondd om zijn onderwijstaken uit te breiden, dat was trouwens ook het laatste waarop 
Zeemann zat te wachten. Op 19 december 1899 riep Van der Waals tot verbazing van 
zijnn collega's een speciale faculteitsvergadering bijeen, met als voorstel 'den heer 
Zeemann tot Buit. Hoogleraar voor te dragen'. Bij dit soort zaken wendde de 
hoogleraarr zich gewoonlijk rechtstreeks tot de curatoren, de taak van de faculteit was 
beperktt tot een adviserende. Van der Waals expliceerde 'dat zelden eene ontdekking 
zooo op prijs is gesteld als die van den Heer Zeeman en door deze titerverandering, 
ookk met het oog op de jaarwedde de grootste onbillijkheid kan worden 
weggenomen'.. Omdat hier echter geen sprake was van een vacature of een 
versterkingg van het onderwijs had hij besloten een beroep te doen op de faculteit om 
eenn actieve rol te spelen.58 De opzet slaagde en begin 1900 was Zeeman 
buitengewoonn hoogleraar. 

Datt Zeemans ster buiten de wetenschappelijke wereld maar langzaam rees 
blijktt al uit het feit dat hij nog acht jaar moest wachten voordat hij zich gewoon 
hoogleraarr mocht noemen. Sissingh -de man die het grote college doceerde- leek in 
dee eerste jaren van de eeuw een grotere reputatie te bezitten bij het 
universiteitsbestuurr dan Zeeman. Dat valt althans af te leiden uit een briefje dat 
Zeemann aan Sissingh schreef in 1903. Zeeman had een aanbieding uit Groningen 
ontvangenn en vroeg Sissingh of hij die onder de aandacht wilde brengen bij 
(vermoedelijk)) de burgemeester. 

Amice,, hierbij ingesloten den bewusten brief. Misschien biedt zich voor u 
dee gelegenheid aan er gebruik van te maken, zooals gij den 
vriendelijkheidd had, mij te beloven. Wanneer een bedrag werd toegestaan 
zouu dat misschien kunnen worden aangewezen voor mijne eigen of onder 
mijnee leiding te verrichten onderzoekingen. Oefen maar in geen geval 
pressiee uit; als het niet glad gaat is het beter [van?] niet en dan is toch het 
feitt van de mij gedane aanbieding te kennen gebracht, en dat is op zichzelf 
voorr mij reeds aangenaam.59 

Zeemann achtte kennelijk de kansen om optimaal munt te slaan uit de aanbieding op 
datt moment groter wanneer niet hijzelf maar Sissingh haar onder de aandacht bracht. 

Dee reden waarom iemand buitengewoon of gewoon hoogleraar was, hing 
formeell  samen met de onderwijsbelasting. Een buitengewoon hoogleraar werkte 
immerss officieel in deeltijd en zou dus minder onderwijstaken moeten hebben te 
dragenn dan een gewoon hoogleraar. Nu was het in de praktijk zo dat het verschil 
tussenn ordinarius en extraordinarius vaak meer werd uitgemaakt door prestige dan 
doorr werkdruk, maar Van der Waals kon in 1907 met succes het argument van de 
onderwijsbelastingg hanteren om de bevordering van Sissingh tot gewoon hoogleraar 
tete bewerkstelligen. Tegenover de curatoren noemde hij (namens de faculteit) de 
promotiee van Sissingh 'een uiting van haar gevoel voor billijkheid, omdat de Heer 
Sissinghh al zijn tijd geeft aan zijn ambt van buitengewoon Hoogleeraar en dus 
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evenveell  diensten praesteert als een gewoon Hoogleeraar'. Bovendien was Sissingh 
'eenn uitstekende en onmisbare kracht voor het onderwijs'. 

Tegenwoordigg is het geven van goed onderwijs uiteraard een vereiste, en 
wordtt vooral door de studenten bijzonder op prijs gesteld. Maar om een aanzienlijk 
hoogleraarr te zijn dient iemand voorall  wetenschappelijk te presteren. Goede 
docentenn zijn inwisselbaar, wetenschappelijke prestaties zijn uniek, zo luidt 
ongeveerr de huidige opinie. Aan het begin van de twintigste eeuw lag dit kennelijk 
nogg anders. Toen Van der Waals een gewoon hoogleraarschap voor de 'onmisbare' 
Sissinghh bepleitte, voegde hij eraan toe dat de faculteit het toe zou juichen wanneer 
ookk Zeeman tot gewoon hoogleraar werd benoemd. Hij maakte daarop een 
vergelijkingg tussen Sissingh en Zeeman: 'De Heer Zeeman praesteert thans meer op 
wetenschappelijkk gebied dan de Heer Sissingh; voor het onderwijs moeten echter 
denn Heer Sissingh grooter verdiensten worden toegekend*.61 Van der Waals stelde 
hierr de capaciteiten van een docent op één lijn met wetenschappelijke prestaties, als 
hett ware balancerend tussen vormingsuniversiteit en onderzoeksuniversiteit. 
Aangenomenn dat Van der Waals hiermee de toenmalige kijk op het hoogleraarschap 
verwoordde,, wordt de verontwaardiging van Sissingh meer invoelbaar over het feit 
datt hij voor het directoraat werd gepasseerd meer invoelbaar. In het begin van de 
twintigstee eeuw leken de universiteitsbestuurders meer oog te hebben voor het 
wetenschappelijkk onderzoek dan voorheen, maar daarnaast bleef de hoogleraar als 
opvoederr veel aanzien genieten. 

Vann der Waals sr. was in het begin van de eeuw in elk geval nog niet 
ergg te spreken over het wetenschappelijk bewustzijn van de Nederlander. In 
zijnn artikel in de Gids over het zeemaneffect nam hij de gelegenheid te baat 
omm de vervlakking aan de kaak te stellen die ook in zijn dagen om zich heen 
scheenn te grijpen: 

Dee omstandigheid, dat de Nobel-prijs in Natuurkunde voor het jaar 1902 
iss toegekend geworden aan twee Nederlanders, heeft algemeen in ons land 
blijdee verrassing gewekt (...) Maar dat die verrassing zoo groot is, dat 
daaruitt spreekt de onbekendheid met het hoge standpunt, dat de 
beoefeningg der natuurkunde in ons land in de laatste tientallen jaren heeft 
ingenomen,, en dat allerwege de vraag vernomen wordt, waarin het 
verschijnsell  door Zeeman ontdekt en door Lorentz verklaard, toch 
eigenlijkk bestaat, toont toch, dat er iets hapert aan de voorlichting welke 
onss volk ontvangt, omtrent alles wat er op godsdienstig, geestelijk en 
wetenschappelijkk gebied voor merkwaardigs in zijn midden geschiedt. 
Onzee dagbladen wijden lange kolommen aan tal van onderwerpen, en 
houdenn het volk op de hoogte van de verschillende stroomingen op 
staatkundigg en sociaal gebied. Omtrent kunst vernemen wij ten minste een 
enn ander- van sport vernemen wij veel. Maar van wetenschap vernemen 
wijj  niets- of zoo daaromtrent iets wordt medegedeeld is het gewoonlijk 
vann dien aard, dat wij zouden willen toepassen: spreken moge zilver zijn, 
maarr zwijgen is goud.62 
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4.. Stad en lab 
Dee aanzienlijke expansie die de Amsterdamse natuurkunde doormaakte kwam - zoals 
juistt al bleek - op een nogal ad hoe-manier tot stand. De fysici wonnen aan prestige 
enn wisten dat bij gelegenheid te verzilveren, meestal na onderonsjes met de 
burgemeester.. De burgemeesters uit de periode van expansie van de Amsterdamse 
natuurkundee waren: de regenteske W.F. van Leeuwen, die tussen 1901 en 1910 de 
stadd leidde, vervolgens de weinig in het oog springende A. RoëlI en vanaf 1915 
J.W.C.. Tellegen, die in 1921 in het harnas overleed.63 De laatste, van wie wordt 
gezegdd dat hij 'zeer toegankelijk was voor moderne ideeën'64 en tal van 
bouwprojectenn initieerde, had misschien daarom wel oog voor de komst van een 
moderniteitt als het-laboratorium Physica. Hoe de burgervaders over wetenschap 
hebbenn gedacht is echter niet duidelijk, en dat geldt evenzeer voor het curatorium, B 
enn W en gemeenteraad. 

Nogg complexer wordt het beeld als daarbij het samenspel van motieven in 
ogenschouww wordt genomen dat ten grondslag lag aan de komst van Physica. Dat 
laboratoriumm kon ten eerste tot stand komen dankzij het feit dat Zeeman na verloop 
vann tijd zijn invloed kon doen gelden bij de bestuurders. Ten tweede drong een 
nieuww laboratorium zich op als onbedoeld gevolg van de vergroting van materieel en 
mankrachtt onder impuls van Zeeman en Van der Waals. Het ruimtetekort waaronder 
dee Amsterdamse natuurkunde sinds de jaren negentig van de negentiende eeuw 
gebuktt ging, werd met de toename van het aantal hoogleraren en apparaten des te 
nijpender.. En de komst van een nieuw laboratorium kon, ten derde, ook al werd het 
eenn zuiver onderzoekslaboratorium, oprecht 'in het belang van het onderwijs* 
wordenn gelegitimeerd omdat met het vertrek van Zeeman, zijn studenten en zijn 
apparatuurr daadwerkelijk het ruimteprobleem van het Natuurkundig Laboratorium 
zouu worden opgelost 

All  in de jaren negentig bleek de capaciteit van het Natuurkundig 
Laboratoriumm ontoereikend om de groeiende stroom studenten het hoofd te bieden. 
Datt gold zowel voor de geneeskundestudenten en eerstejaars natuurfilosofie die de 
grotee collegezaal overspoelden, als voor het geleidelijk groeiende groepje 
gevorderdee fysici die de onderzoeksruimten bevolkten. Studenten klaagden 'dat door 
dee geringe subsidie der gemeente, de toestand van het laboratorium zoo slecht is, dat 
wijj  meenen niet te overdrijven, wanneer wij verklaren, dat zulk een laboratorium een 
VanVan der Waals onwaardig is.'65 

Inn 1897 stelde Van der Waals de curatoren een uitbreiding van het 
laboratoriumm voor, maar die wachtten liever tot een opvolger voor de vertrekkende 
Juliuss hierover zijn licht zou kunnen laten schijnen.66 Het duurde tot 1900 tot dit 
puntt weer ter sprake kwam en tot 1902 voordat het gemeentebestuur zijn fiat gaf 
voorr de uitbreiding. In de voordracht van B en W aan de gemeenteraad werd de 
urgentiee van de uitbreiding beeldend uiteengezet: 
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Volgenss mededeeling van den Hoogleeraar moesten reeds sommige 
studentenn voor hunne waarnemingen van den zolder gebruik maken, die 
niett in het verwarmingsstelsel is opgenomen, en moesten de 
waarnemingenn voor sommige dissertaties in de werkkamer van den 
Hoogleeraarr worden verricht, die daardoor zijne eigen waarnemingen 
moestt staken. Voorts moesten waarnemingen voor andere dissertaties in 
hetzelfdee lokaal geschieden dat dienst doet als collegezaal, terwijl enkele 
studentenn in de gangen moesten werken, waar zij door voorbijgaanden 
belemmerdd werden.67 

Dee uitbreiding bestond eruit dat aan beide zijden van het gebouw een vleugel van 
éénn verdieping werd aangebouwd. Aan het grondvlak werd zo twee keer 175 m2 

toegevoegd.. Voor de kosten ervan werd 50.000 gulden uitgetrokken. Daarbij zaten 
inbegrepenn de kosten voor de inrichting en de vervanging van het 
verwarmingssysteemm van het laboratorium waartoe bij die gelegenheid werd 
besloten.68 8 

Naa deze uitbreiding werd het Natuurkundig Laboratorium onderwerp van 
eenn slepende ruzie tussen Van der Waals en de directeur van het Gemeentelijk 
Trambedrijf.. Het Gemeentelijk Trambedrijf had het plan opgevat om een elektrische 
tramlijnn aan te leggen over de Plantage Kerklaan, vlak langs het laboratorium. Voor 
hett laboratorium zou dat nog meer trillingen en daarnaast elektromagnetische 
storingenn met zich hebben meegebracht. Van der Waals wilde dat het traject van de 
tramm werd omgelegd, de directeur van de trammaatschappij vond dat er elders maar 
eenn nieuw laboratorium moest worden gebouwd. Pleidooien over en weer bereikten 
BB en W. De onbuigzame volharding waarmee de correspondentie werd gevoerd doen 
dee gedachten uitgaan naar het advies dat Van der Waals Zeeman later gaf bij de 
overdrachtt van het directoraat: 'Op principiële punten nooit toegeven'.69 Een 
geopperdee verplaatsing van het laboratorium naar Zeeburg zou volgens Van der 
Waalss de afstand tot het centrum te groot maken, en werd door B en W trouwens te 
kostbaarr gevonden. Een rapport dat het de trammaatschappij door Siemens & Halske 
liett opstellen over de te verwachten storingen en de oplossingen daarvoor, werd door 
Vann der Waals regelrecht neergesabeld: 'Reeds het vragen van een advies aan S & H 
iss óf naïeve onnozelheid óf partijdig, immers, deze firma levert de electrische aanleg 
vann de tram en voor de nadelen die daarvan het gevolg zijn levert deze firma 
gepantserdee galvanometers'.70 De oplossing die uiteindelijk uit de bus kwam was dat 
dee bovenleiding door de Roeterstraat werd omgelegd en aanpassingen in de voeding 
zouu ondergaan. Kwetsbare fysische meetapparaten van het laboratorium werden 
bepantserdd tegen de elektromagnetische velden van de tramleiding.71 De situatie wat 
betreftt de mechanische trillingen zal er niet beter op zijn geworden. 

Langee tijd was het vervolgens stil rondom het laboratorium, op twee 
kleineree ingrepen na. In 1906 werden enkele aanpassingen verricht toen de gemeente 
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dee stroomleverantie van het elektriciteitsbedrijf Electra overnam.72 In 1909 werd een 
deell  van de onveilig geworden elektrische installatie vervangen.73 Deze relatieve 
stiltee is ten dele echter schijn, want achter de schennen lobbyde Zeeman jarenlang 
voorr een tweede laboratorium. In 1917 leidde dat gedeeltelijk tot succes, toen de 
gemeenteraadd een voordracht van B en W aannam, waarin echter de bepaling 
verpaktt zat dat de uitvoering van de bouw pas zou worden aangevangen als de 
vanwegee de oorlog hoge prijzen voor bouwmaterialenn genormaliseerd zouden zijn. 
Err kwam maar één motief in de voordracht naar voren, namelijk het ruimtetekort: 

Gebouwdd in een tijd, toen het onderwijs in de physica nog slechts aan één 
hoogleeraarr was opgedragen, kan het, sedert de stand van de wetenschap 
eenn verdeeling van arbeid onder vier hoogleeraren heeft noodig gemaakt 
enn dezen allen van dat laboratorium voor hun colleges en onderzoekingen 
gebruikk moeten maken, aan de eischen van het onderwijs niet meer 
voldoen.. Wel kwam ongeveer een tiental jaar geleden reeds een 
uitbreidingg tot stand, maar deze toevoeging van enkele vertrekken is al 
spoedigg gebleken geheel onvoldoende te zijn. 

Tott nu toe hebben de hoogleeraren zich door het samengebruiken 
vann verschillende localiteiten weten te behelpen, maar op den duur gaat 
ditt behelpen zonder schade voor het onderwijs en voor een goede 
beoefeningg der wetenschap niet. Er zal dan ook een oplossing moeten 
wordenn gevonden waardoor de hoogleeraren de beschikking over meer 
ruimtee krijgen.74 

Moeilijkk was een oplossing niet, vonden B en W. Een in onbruik geraakt 
schoolgebouww aan de Plantage Muidergracht kon plaatsmaken voor de geplande 
nieuwbouw.. Volgens de door Zeeman en het curatorium goedgekeurde plannen 
moestt er een twee verdiepingen tellend gebouw verschijnen dat door een gang met 
hett bestaande laboratorium zou worden verbonden. *Het ruimte-bezwaar zal bij een 
uitbreidingg volgens deze plannen geheel worden opgeheven', besloten B en W hun 
betoog.75 5 

Doordatt de plannen niet ogenblikkelijk konden worden uitgevoerd en het 
ruimtegebrekk intussen alleen maar nijpender werd, werd besloten om als 
'noodmaatregel'' een houten hulpgebouw op te richten. Een gebouwtje van één 
verdiepingg met een grondvlak van 150 m2, verdeeld in vier vertrekken (drie 
laboratoriumruimtenn en één werkplaats), werd voldoende geacht. Het verscheen in 
dee nabijheid van het Natuurkundig Laboratorium.76 

Ondankss de noodvoorziening bleven B en W het ruimtegebrek als precair 
beschouwen.. In 1920 meenden ze 'met het oog op de belangen van het onderwijs de 
bedoeldee uitbreiding niet langer te mogen uitstellen'.77 De gemeenteraad nam het 
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adviess over om een krediet beschikbaar te stellen van 440.000 gulden voor de bouw 
enn de inrichting.78 

Hett is opvallend dat deze forse uitgave geen aanleiding gaf tot enige 
discussiee in de raad. Als de kritische afweging in ogenschouw wordt genomen 
waartoee de bouw van het Natuurkundig Laboratorium vier decennia eerder 
aanleidingg had gegeven, dan was het te verwachten geweest dat er meer 
kanttekeningenn zouden zijn geplaatst bij wat eufemistisch een 'uitbreiding' van het 
Natuurkundigg Laboratorium werd genoemd, maar wat feitelijk de bouw van een 
nieuww laboratorium exclusief ten behoeve van Zeemans wetenschappelijk onderzoek 
was.. Kennelijk achtte de raad zich, in tegenstelling tot de beginperiode, incompetent 
aangaandee universiteitszaken en liet deze over aan het curatorium en B en W. 
Dess te opmerkelijker vond men het plantsoentje op de plaats waar het noodgebouw 
wass gepland wel een uitvoerige gedachtenwisseling waard. De teloorgang van dat 
plantsoentje,, had de Plantage-Buurtvereniging in beweging gebracht. Er dreigde 
volgenss deze vereniging 'weer een aantrekkelijk punt' van dit gedeelte van de 
Plantagee verloren te gaan. Er stonden bovendien 'zéér oude bomen' die zouden 
wordenn gekapt. In een ingezonden stuk in het Algemeen Handelsblad was Zeeman -
'[e]enn of andere verstrooide professor, die het plantsoen altijd aangezien had voor 
eenn moscovische reclametaart van den bakker op de hoek'79 - de gebeten hond. Het 
protestt kreeg bijval van enkele gemeenteraadsleden, die erop wezen dat er betere 
alternatievenn waren om het gebouwtje te situeren. Uiteindelijk werd besloten de 
bouww te verplaatsen naar een open terrein aan de overzijde van het Natuurkundig 
Laboratorium.. Tijdens deze gedachtewisseling kwam (hoewel het principebesluit al 
eenjaarr eerder was genomen) de nieuwbouw toch nog even ter sprake. 
Gemeenteraadslidd E J. Abrahams vroeg zich af of er in plaats van een nieuw gebouw 
niett bovenop de zijvleugels een verdieping kon worden gezet De burgemeester 
repliceerdee dat het oude gebouw ongeschikt was omdat de fundamenten niet goed 
functioneerden.. Bij de bouw van het hulpgebouw kon men vast met enkele heipalen 
uitproberenn hoe een solide fundering in de Amsterdamse bodem kon worden 
verwezenlijkt,, zodat de 'fouten die vroeger zijn gemaakt' konden worden vermeden. 
'Wijj  moeten in het tijdelijke gebouw steunpunten trachten te krijgen, die voldoen 
aann de eischen, die de wetenschap stelt en de heer Abrahams weet, dat die zeer hoog 
zijn',, zoals de burgmeester plechtig formuleerde.80 Hiermee was de kous af. 

Opmerkelijkk is het dat de beslissing tot de bouw van het nieuwe 
laboratoriumm meer in achterkamertjes was voorgekookt en minder langs 
democratischee weg tot stand kwam dan die van het oude laboratorium. De 
gemeenteraadd zou zich na 1900 nog maar sporadisch direct met de Amsterdamse 
natuurkundee bemoeien. Zoals de spaarzame gevallen aantonen waarbij dit gebeurde 
(zoalss in deze paragraaf en in paragraaf 5.2 bij de opvolging van Sissingh), 
betekendee dit dat de natuurkunde in belangrijke mate verschoond bleef van politiek-
emotionelee motieven die de gemeentelijke universiteit haar couleur locale gaven, 
maarr die niet altijd tot de meest rationele besluitvorming leidden. 

788 Ibidem, 2de afd., 1276 
799 Zeeman aan B en W, Zeemanarchief, inv. nr., 429. 
800 Gemeenteblad 1918,2de afd., 1399. 
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5.. De middelen 
Inn het laatste kwart van de negentiende eeuw was de faculteitsvergadering het forum 
geweestt waar de professoren als heren onder elkaar goedmoedig het onderwijs 
regelden.. Als een hoogleraar iets wilde bewerkstelligen bij het universiteitsbestuur 
dann was de steun van zijn collega's bijna vanzelfsprekend. Bij een volgende 
gelegenheidd konden zij weer verzekerd zijn van zijn sympathie. Van deze harmonie 
wass na 1900 weinig meer over. De faculteitsvergadering werd een arena waar hard 
strijdd werd gevoerd om de eigen belangen zo optimaal mogelijk verwezenlijkt te 
krijgen.. Van collegiale welwillendheid was vaak geen sprake meer. 

Dee hele configuratie was drastisch veranderd. Dit hing samen met de 
expansiee die de verschillende vakgebieden doormaakten. Met de toename van de 
onderzoeksfaciliteitenn en het aantal hoogleraren en lectoren namen de belangen 
alsmedee de potentie voor conflicten toe. In de scheikunde ontstond een dramatisch 
conflictt tussen Smits enerzijds, en de lector A.H.W. Aten, buitengewoon hoogleraar 
Hondiuss Boldingh en vooral de hoogleraar organische chemie A.F. Holleman 
anderzijds.. Smits was de opvolger van de in 1907 overleden Bakhuis Roozeboom. 
Dee benoeming van Smits was doorgedrukt door Van der Waals die in hem een 
apologeett van 'zijn' thermodynamische school wist. Smits zou inderdaad met verve 
dee positie van de fysische chemie verdedigen, maar hij ging daarin zo ver dat het 
hemm in botsing bracht met de andere chemici voor wie de scheikunde uit meer dan 
alleenn fasenleer bestond. In de wiskunde raakten Brouwer en zijn voormalige 
leermeesterr Korteweg gebrouilleerd.81 

Daarnaastt kristalliseerden de verschillende vakgebieden zich steeds verder 
uit.. De hoogleraren gingen de belangen bepleiten van de eigen discipline, waar ze 
zichh in toenemende mate mee identificeerden. Een vroeg voorbeeld ervan had 
plaatsgehadd toen Van der Waals in 1900 lector Zeeman voordroeg voor een 
buitengewoonn hoogleraarschap. De scheikundige smaldeel van de faculteit koppelde 
zijnn adhesie hiervoor aan een lectoraat voor E.J. Cohen.82 De natuurkunde zou nog 
veell  schade ondervinden van de geringe slagkracht van de faculteit, als gevolg van 
dee tanende saamhorigheid, maar nog niet in deze periode. 

Inn vergelijking met de Amsterdamse schei- en wiskunde bracht de fysica het er wat 
betreftt de groei van middelen en personeel goed vanaf. Een achterstand werd 
omgebogenn in een voorsprong. De scheikunde had het grootste deel van de periode 
driee hoogleraren, waarvan één buitengewoon. Op het eind van de periode waren er 
daarnaastt drie lectoren.83 Wiskunde had aanvankelijk twee hoogleraren, vanaf 1912 
nogg een buitengewoon hoogleraar, en twee lectoren op het eind van de periode. 

Dee groeistuipen van de Amsterdamse natuurkunde maakten ook een einde 
aann haar relatieve onderbezetting ten opzichte van de natuurkunde aan de andere 
universiteiten.. Met de promotie van Zeeman tot buitengewoon hoogleraar en van 
Sissinghh tot gewoon hoogleraar had de Amsterdamse fysica op personeel gebied de 

Zie:: faculteitsvergaderingen, G.A. 1020, inv. nr. 3 en 4. 
822 Faculteitsvergadering 19-12-1899, G.A 1020, inv. nr. 3. 
833 Over de Amsterdamse scheikunde in deze periode: H.A.M. Snelders, 'Een halve 
eeuww scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam, 1877-1927', in: Knegtmans, 
Kox,, Nut en eer, 21-40,, aldaar 28-40. 
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achterstandd op de Rijksuniversiteit van Utrecht ingelopen. Utrecht bezat in oom en 
neeff  Julius twee hoogleraren. V.A. Julius bezette tot 1902 de theoretische 
natuurkunde.. Zijn opvolgers waren achtereenvolgens Dubois, C.H. Wind en P.J.W. 
Debije,, die alle maar kort bleven, waarna Ornstein vanaf 1915 weer voor continuïteit 
inn de leerstoel zou zorgen. De experimentele fysica bleef al die tijd in handen van 
W.H.. Julius. Leiden werd met de opvolging van Van der Waals ingehaald. In Leiden 
hadd de natuurkunde in 1906 met Kuenen al de beschikking over een derde 
ordinarius.. Hij werd aangesteld om Lorentz van het grote college 'experimentele 
fysica'' te ontlasten. In 1912 werd P. Ehrenfest opvolger van Lorentz in de 
mathematischee fysica, die zelf een buitengewoon hoogleraarschap bleef bekleden. 
Mett Kamerlingh Onnes erbij bezat de Leidse natuurkunde toen net als de 
Amsterdamsee drie hoogleraren en één buitengewoon hoogleraar. Groningen had 
vanaff  1903 in Haga en Van der Waals jr. een hoogleraar experimentele en een 
hoogleraarr theoretische natuurkunde. Toen de laatste naar Amsterdam vertrok werd 
inn zijn plaats Ornstein als lector benoemd, die in 1915 werd opgevolgd door F. 
Zernike.84 4 

Uitt de grafiek 3.1 blijkt dat zowel de materiële kosten als de personele 
kostenn ruwweg vervijfvoudigden, een groot verschil met de vorige periode toen de 
kostenn ruim verdubbelden. Hierin komt duidelijk tot uitdrukking dat Van der Waals 
enn Zeeman hun toegenomen prestige wisten te benutten om de Amsterdamse fysica 
uitt te breiden. Dat het laboratorium en het aantal hoogleraren werden uitgebreid 
brachtt ook een indirecte verhoging van de kosten met zich mee zoals voor 
materialen,, energieverbruik en ondersteunend personeel. Het aantal assistentplaatsen 
groeidee bijvoorbeeld van twee aan het begin van de eeuw, tot acht begin jaren 
twintig.. De tweede oorzaak is een ware loonexplosie vanaf de tweede helft van de 
jarenn 1910. Van een maximaal salaris voor een hoogleraar van 5500 gulden in 1914 
gingg men naar tienduizend gulden, een eerste assistentt verdiende beginjaren twintig 
tweeduizendd gulden, een instrumentmaker drieduizend. Dat laatste was evenveel als 
Kohnstammm in die tijd ontving. Deze toename betekende geen vergroting van de 
reëlee middelen. 

Voorr de laboratoriumbenodigdheden scharrelde Zeeman - los van wat de 
aanbiedingenn hem opleverden - het nodige bij elkaar. Voor de helft van de ruim 
47.0000 gulden die de nobelprijs hem opleverde, kocht hij apparaten voor het 
laboratorium.*55 En toen na de Eerste Wereldoorlog de Duitse Mark sterk was 
gedevalueerdd ten opzichte van de gulden stuurde hij assistent A.M.J.F. Michels met 
eenn pak Marken naar Duitsland om apparatuur in te slaan.86 Verder kon voor de 
aanschaff  van bijzondere (en kostbare) instrumenten nog altijd een beroep worden 
gedaann op het Van Beeck Vollenhovenfonds of de Universiteitsvereeniging. 

Nett als de Universiteitsvereeniging werd ook het Van der Waalsfonds door 
sympathisantenn gedragen. Eén van de hoofdtaken die het Fonds zich had opgelegd 
wass het steunen van experimenteel onderzoek naar de theorieën van Van der Waals, 
waarvann Kohnstamm zorg droeg voor de uitvoering. In 1904 kreeg hij een donatie 
vann 3300 gulden waarmee een begin werd gemaakt met de opbouw van faciliteiten 

844 Heijmans, Wetenschap, 38. 
855 Kox, 'Meester', 222. 
866 Lunow, 'Natuurkundig Laboratorium V' De proefballon 4 (1966) nr. 2,20-23, 
aldaarr 21. 
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877 i omm metingen onder hoge druk te verrichten. Daarna taanden de financiële 
activiteitenn van het Fonds. Het historische belang ervan is dat voor het eerst ten bate 
vann de Amsterdamse fysica intentioneel geld werd uitgegeven puur voor 
wetenschappelijkk onderzoek. 

GrafiekGrafiek 3.1 Kosten Amsterdamse natuurkunde 1900-1923 
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6.6. Experimentele fysica 
Inn de inaugurele rede van Sissingh werd voor het eerst in de Amsterdamse 
natuurkundee gesproken over het laboratorium als onderzoeksinstituut. Hij wees in 
diee toespraak op het belang van laboratoria voor de ontwikkeling van de 
natuurkunde.. Belangrijke ontdekkingen van H.R. Hertz, M. Faraday en Maxwell 
warenn nooit tot stand gekomen zonder de beschikbaarheid van goed ingerichte 
laboratoria.. De laboratoria hebben: 

J.M.H.. Levelt Sengers, J.V. Sengers, 'Van der Waals Fund, Van der Waals 
laboratoryy and Dutch high-pressure science', PhysicaA 156 (1989) 1-14, aldaar 1-5; 
Vann der Waalsfonds fondsenboek 4-7-1906, Van der Waalsarchief, inv. nr. 91. 
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eenee totale ommekeer gebracht in de materieele omstandigheden, 
waaronderr wetenschappelijk onderzoekingen worden verricht (...)  De 
Laboratoriaa toch strekken zoowel tot bevordering van het onderzoek, als 
vann het onderwijs. In dit laatste opzicht hebben zij aan vrij wat hoger 
gesteldee eisenen te beantwoorden. Maar het onderwijs kan alleen dan 
vruchtdragendd heeten, als het opwekt tot onderzoek. En om dit ideaal te 
bereiken,, moet het Laboratorium op ruime schaal over allerlei 
hulpmiddelenn kunnen beschikken. 

Hett blijf t enigszins duister of hierin een boodschap voor het universiteitsbestuur zat 
verpakt,, maar de passage bewijst in elk geval dat hij een onderzoekstaak zag 
weggelegdd voor het laboratorium (al bleek hij het onderwijs de hoogste prioriteit toe 
tee kennen). 

Zeemann ging in zijn inaugurele rede drie jaar later een stap verder. Hij 
verklaardee onomwonden het laboratorium te willen inrichten voor onderzoek naar 
stralingsverschijnselen: : 

Dee experimenteele studie der stralingsverschijnselen, onder eene 
verscheidenheidd van omstandigheden, schijnt mij toe in meer dan eene 
richtingrichting belangrijke bouwsteenen te zullen leveren voor onze 
natuurkennis.. Het zal mijn streven zijn in het Natuurkundig Laboratorium 
opp te wekken tot deze onderzoekingen, die zoo nauw in verband staan met 
dee laatste fundamenten waarop de wereld gebouwd is.89 

Sissinghh en Zeeman waren beiden als exponenten van de Leidse fysica opgegroeid 
mett het fenomeen onderzoekslaboratorium. Zowel Sissinghs pleidooi als Zeemans 
onderzoeksprogrammaa zijn een uitdrukking van de 'Leidse' onderzoeksmentaliteit. 
Hett was echter vooral Zeeman die het experimentele onderzoeksethos in de 
Amsterdamsee fysica zou brengen. Hij moest dat lange tijd echter onder niet al te 
bestee omstandigheden doen. 

Inn Leiden had Zeeman zijn ontdekking gedaan met behulp van een niet erg 
krachtigee elektromagneet.90 Hij had daarom slechts een verbreding van de 
spectraallijnenn kunnen waarnemen. In Amsterdam kon daadwerkelijk een splitsing 
wordenn gezien. Toch waren daar de omstandigheden ook verre van optimaal. Ten 
eerstee ontbrak de nodige apparatuur, ten tweede had Zeemans storingsgevoelige 
spectralee onderzoek ernstig te lijden van de trillingen van het verkeer die door de 
veengrondd niet voldoende werden gedempt. Het eerste probleem kon Zeeman 
geleidelijkk verhelpen door meer en betere apparatuur te verzamelen, het tweede viel 
slechtss op te lossen door de bouw van een nieuw laboratorium met een stabielere 
fundering.. Op deze tweee zaken gingen Zeemans inspanningen zich richten. 

R.. Sissingh, Beschouwingen over de ontwikkeling der natuurkunde (Delft 1897) 
32-33. . 

P.. Zeeman, Experimenteele onderzoekingen over deelen kleiner dan atomen 
(Amsterdamm 1900) 25-26. 
900 W. de Groot, C.J. Bakker, 'Pieter Zeeman', in: Sevensma, Helden, 95-123, aldaar 
100. . 
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Essentieell  voor Zeemans onderzoek was een goede tralie, een met 
evenwijdigee lijnen bekraste glasplaat waarmee licht in spectra kan worden 
uiteengerafeld.. In Amsterdam was geen goede tralie aanwezig. Met financiële 
bijstandd van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en het 
Universiteitsfondss (van de Universiteitsvereeniging) werd het Zeeman mogelijk 
gemaaktt er één naar zijn eigen wensen te laten maken.91 Het ging daarbij om een 
zogenaamdee Rowlandse tralie. Bij een Rowlandse tralie wordt in plaats van een 
glasplaatt gebruik gemaakt van een holle spiegel, waarmee de spectra lichtsterk en 
uitvergroott kunnen worden verkregen. In Leiden had Zeeman er één gebruikt met 
eenn kromtestraal van drie meter en met zeshonderd lijnen per millimeter.92 De betere 
Amsterdamsee tralie, met een kromtestraal van 6,5 meter, werd echter pas in 1900 
geleverd.933 In de tussentijd ging Zeeman naar Groningen waar hij gebruik mocht 
makenn van een Rowlandse tralie die de fysica daar bezat. Ook leende hij de Leidse 
traliee om in Amsterdam zijn onderzoek te kunnen voortzetten. Zeeman ging 
gebruikmakenn van fotografie, waarmee het mogelijk werd (foto's van) spectra te 
vergelijkenn en waarmee sommige, voor het menselijk oog slecht zichtbare, delen van 
hett spectrum door lange belichting in beeld waren te krijgen.94 De trillingen bleven 
Zeemann echter continu parten spelen. Over zijn eerste tijd in Amsterdam schreef 
Zeeman: : 

Thee arrangement was rather unsatisfactory. Grating, slit and photographic 
cameraa were separately mounted on a large wooden table in one of the 
upperr rooms of the laboratory, which were the only rooms at my disposal 
(...)) Every visitor to the upper floor of the laboratory, a movement of the 
observerr who watched the spark, and much more so the permanent traffic 
inn the two adjacent streets, gave rise to almost constant disturbances. Of 
thirtyy photographs, at most one could be used.95 

Dee onvolkomen faciliteiten waren er de oorzaak van dat Zeeman ontdekkingen aan 
zijnn neus voorbij zag gaan. Zo ontging hem de primeur van de ontdekking van het 
anomalee zeemaneffect waarbij het spectrum zich bijvoorbeeld in meer dan drie 
componentenn splitst Iets minder slecht zal het wellicht zijn gegaan toen hij één van 
dee nieuwe vleugels op de begane grond kon betrekken.96 Assistenten probeerden de 
bestee omstandigheden te creëren door in de kelder van het laboratorium hunn proeven 
tee doen. 

Zeemann zag zich gedwongen om zich bezig te houden met minder gevoelige 
experimentenn gerelateerd aan het zeemaneffect. In de tweede helft van de jaren 1910 

911 Van der Waals, 'Zeeman-verschijnsel', 508. 
922 De Groot, Bakker, 'Zeeman', 100. 
933 P.F.A. Klinkenberg, 'Zeeman's great discovery', in: H.B. van Linden van den 
Heuvell,, J.T.M. Walraven, M.W. Reynolds (red), Atomic physics. Fifteenth 
internationalinternational conference on atomic physics, Zeeman-effect centenary (Singapore 
e.a.. 1996) 221-236, aldaar 225; P. Zeeman, Researches in magneto-optics. With 
specialspecial reference to the magnetic resolution of spectrum lines (Londen 1913) 9-13. 
944 Zeeman, Researches, 54-58; Klinkenberg, 'Discovery', 225. 
955 Zeeman, Researches, 56-57. 
966 Klinkenberg, 'Discovery', 230. 
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besloott hij, in afwachting van een nieuw laboratorium, zich helemaal van het 
spectrometrischh onderzoek af te wenden. Hij legde zich toe op experimenteel 
onderzoekk naar de relativiteitstheorie. Hij bouwde een ingenieuze opstelling 
waarmeee de lichtsnelheid in een bewegend lichaam kon worden gemeten en voerde 
precisiemetingenn uit naar het verschil tussen zogenaamde 'zware' en 'trage*  massa V 
Ookk dat laatste experiment werd gefrustreerd door trillingen. Tot Zeemans verbazing 
blekenn de rust en de zandgronden bij zijn buitenhuis in Huis ter Heide wel de 
vereistee stabiliteit voor dit experiment te verschaffen.98 

Overigenss had ook het ruimtegebrek in het laboratorium zijn nadelige 
invloedd op het onderzoek. Zeeman moest soms zijn eigen experimenten voor 
maandenn onderbreken om studenten de gelegenheid te geven aan hun dissertatie te 
werken.999 Maar ook de studenten moesten water bij de wijn doen. Het experimentele 
gedeeltee van het promotie-onderzoek van LM. Graftdijk kwam grotendeels tot stand 
opp haar eigen studentenkamer.100 

Hett is zaak om de werkelijke verhoudingen niet uit het oog te verliezen bij 
allee blikvangende activiteiten van Zeeman. Het Natuurkundig Laboratorium was 
voorr het grootste deel nog altijd een uitpuilend onderwijsinstituut, met de grote 
collegezaall  als middelpunt Toch was Zeemans magneto-optische opstelling niet de 
enigee plek waar fundamenteel onderzoek werd verricht. Kohnstamm had een kamer 
tott zijn beschikking waarin hij, geholpen door het Van der Waalsfonds, een hoge-
drukinstallatiee opbouwde voor het thermodynamische onderzoek. Voordat de 
apparatuurr daarvoor in werking was, richtte Kohnstamms onderzoek zich op fase-
overgangenn bij binaire mengsels. Hij kreeg hierbij steun van een Belgische gast, J. 
Timmermans,, die een autoriteit zou worden op het gebied van binaire mengsels. Dit 
typee onderzoek werd verricht in Cailletet buizen, die geen hogere druk dan 
tweehonderdd a driehonderd bar toestonden. Vanaf 1912 verschenen de resultaten van 
dee hoge-drukmetingen. In een stalen vat werd een druk bereikt van 6500 bar, tien 
keerr zoveel als voordien in Nederland mogelijk was.101 Om de combinatie van hoge 
drukk met precisiemetingen te bereiken moest geld maar ook veel technisch vernuft 
wordenn ingezet De eerste publicatie was gewijd aan de technische problemen die 
warenn overwonnen. Te lezen valt hoe men een kijkvenster construeerde en hoe men 
erinn slaagde te blijven roeren onder hoge druk. Speciale dank ging uit naar C.H. 

A.J.. Kox, 'Pieter Zeeman's experiments on the equality of inertial and 
gravitationall  mass', in: J. Earman, M. Janssen, J.D. Norton (red.), 77M; attraction of 
gravitation.gravitation. New studies in the history of general relativity (Boston, Basel, Berlin 
1993)) 173-181; De Groot, Bakker, 'Zeeman', 116-119; Kox, 'Meester', 224-225; 
P.F.A.. Klinkenberg, 'Honderd jaar natuurkunde aan de Plantage Muidergracht', in: 
R.. Roegholt e.a., Wonen en wetenschap in de Plantage. De geschiedenis van een 
AmsterdamseAmsterdamse buurt in driehonderd jaar (Amsterdam 1982) 117-155, aldaar 117. 

P.. Zeeman, 'Enkele proeven over de zwaartekracht. De trage en zware massa van 
kristallenn en radioactieve stoffen', Verslagen K.A.W. 26 (1917-1918) 451-462, 
aldaarr 455-456. 
999 Rede van Prof Zeeman, bij de opening van het laboratorium 'Physica' op 18 juni 
1923,, Zeemanarchief, inv. nr. 439. 

M.. Bosch, Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in 
NederlandNederland 1878-1948 (Amsterdam 1994) 243-244. 
1011 Levelt Sengers, Sengers, 'Van der Waals Fund', 3-4. 
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Stuivenberg,, 'instrumentmaker van het Van der Waals-fonds'. Kohnstamm 
veroorloofdee het zich in 1919 te zeggen: 

[H]ett instrumentarium voor hooge druk metingen, dat door mij met 
geldelijkee ondersteuning van het van der Waals-fonds daar is 
bijeengebracht,, [is] een installatie gelijk zij op het ogenblik nergens 
anderss is verwezenlijkt.103 

Opp de promovendi had de woeste hoge-drukopstelling niet zoveel 
aantrekkingskrachtt als het elegante spectrometrische onderzoek. De meesten kozen 
ondankss de suboptimale omstandigheden een spectrometisch onderzoek voor hun 
dissertatiee (tabel 3.4). Toen Kohnstamm zich in de tweede helft van de jaren 1910 
vann het onderzoek afwendde, zakten de thermodynamische onderzoeksactiviteiten in. 

Zeemann en in mindere mate Kohnstamm mochten dan last hebben van de 
beperkingenn van het laboratorium, ze waren in elk geval voorzien van goede 
apparatuur.. Dat kon van Sissingh niet worden gezegd. Hij had geen fonds achter zich 
staan,, kreeg geen aanbiedingen om te gelde te maken en uit principiële zuinigheid 
voeldee hij zich bovendien geroepen om te roeien met de riemen die hij had. Hij had 
'zooo lang mogelijk den dienst met uiterst geringe hulpmiddelen trachten gaande te 
houdenn met allerlei geïmproviseerde en in elkaar gelijmde toestellen'. Zodanig zelfs 
datt hij 'wegens het pover aanzien [z]ijner toestellen een niet gewenschte 
vermaardheidd dreigde te verkrijgen'. 

Voorr Zeeman betekende het directoraat van het laboratorium veel meer dan 
voorr Van der Waals, en niet alleen omdat hij veel meer energie stopte in de 
ontwikkelingg van onderzoeksfaciliteiten. In de tijd dat Zeeman de scepter zwaaide 
groeidee het laboratorium uit tot een compleet bedrijf. Hij moest zorg dragen voor 
eenn steeds grotere schare van leerjongens, bedienden, amanuenses, assistenten en 
instrumentmakers.. Regelmatig stuurde hij verzoeken naar de curatoren voor nieuwe 
aanstellingenn (vooral de assistenten wisselden elkaar veelvuldig af) of voor 
loonsverhogingen.. Tijdens de Eerste Wereldoorlog schreef hij brieven om de 
mobilisatiee van enkele medewerkers te voorkomen.105 Een aardig inzicht in Zeemans 
'personeelsbeleid**  biedt de affaire met Sissingh, toen deze Zeeman had gepasseerd 
bijj  het aanvragen van (onder meer) een loonsverhoging voor assistent Kolkmeijer. 
Zeemann schreef de curatoren dat hij niet van zins was om hierover gunstig te 
adviseren: : 

1022 Ph. Kohnstamm, J. Timmermans, 'Experimenteele onderzoekingen omtrent de 
mengbaarheidd van vloeistoffen bij drukken boven 3000 atmospheren', Verslagen 
KA.W.KA.W. 21 (1911)783-799. 
1033 Kohnstamm aan curatoren 21-2-1919, G.A. 279, inv. nr. 71, nr. 57. 
1044 Sissingh aan curator Delprat 27-2-1924, G.A. 279, inv. nr. 145. 
1055 Zeeman aan curatoren 7-5-1917, G.A. 279, inv. nr. 83, nr. 78. 
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Inn den loop van het vorige jaar verzocht de Hr. Kolkmeijer mij hem te 
willenn voordragen voor eene jaarwedde van f 1000. Ik heb hem toen 
geantwoordd dat ik dat zou doen, indien hij gepromoveerd was. (Meer dan 
66 jaar is de Hr. K. reeds aan zijne dissertatie bezig zonder dat zijne 
promotiee schijnt te naderen). Het toen door mij ingenomen standpunt 
meenn ik ook thans te moeten handhaven.106 

Tochh was Zeeman misschien teveel op onderzoek gefixeerd om ook een goed 
managerr van het laboratorium te kunnen zijn. De personeelsleden schijnen - vooral 
inn latere jaren - te hebben geklaagd dat Zeeman, die naar hun scheen toch alles kon 
krijgenn wat hij wilde, hun belangen niet altijd optimaal behartigde.107 

Dee ontwikkelingen in Amsterdam en aan de andere universiteiten tonen aan dat het 
experimenteell  onderzoek in deze periode stevig verankerd raakte in de fysische 
laboratoria.. De eerste decennia van de eeuw waren in de eerste plaats de jaren dat 
hett Leidse koude-onderzoek zijn glorietijd kende. In het opvolgingsjaar van Van der 
Waalss werd helium vloeibaar gemaakt. Tot 1919 zou Leiden de enige plaats blijven 
waarr vloeibaar helium kon worden geproduceerd. Uit de hele wereld kwamen 
wetenschapperss de cryogene installaties aanschouwen. De concentratie op koude-
onderzoekk ging wel ten koste van ander onderzoek, waarvoor simpelweg nauwelijks 
plaatss overbleef. Ook de onderwijscapaciteit werd veel te klein. 

Inn Utrecht vertoonde de ontwikkeling van de experimentele fysica 
parallellenn met Amsterdam. Julius was daar de experimentele onderzoeker wiens 
mogelijkhedenn waren beperkt door het ontbreken van goede onderzoeksfaciliteiten. 
Hijj  kreeg in 1913 toestemming om een gespecialiseerd laboratorium te bouwen, wat 
vertragingg opliep tijdens de Eerste Wereldoorlog. Julius wilde graag een heliofysisch 
laboratoriumm inrichten waarmee zijn astrofysische theoriefin konden worden getoetst. 
Nett als in Amsterdam was er een ruimteprobleem dat als stok achter de deur kon 
dienen.. Spectroscopischee observaties moesten in een vochtige kelder worden 
uitgevoerd,, assistenten vestigden zichh noodgedwongen in een trapportaal. Julius 
steldee een uitbreiding voor van het bestaande laboratorium in twee richtingen. Eén 
nieuwee vleugel moest worden gebouwd om de onderwijscapaciteit uit te breiden en 
err moest een nieuwe vleugel komen om een heliofysisch observatorium onderdak te 
bieden.. Julius schakelde de invloedrijke Lorentz in om voor het observatorium te 
pleiten.. Dit leidde tot een opvallend resultaat De komst van een observatorium, 
getooidd met een fraaie telescoop, kreeg groen licht, maar de uitbreiding van de 
onderwijscapaciteitt niet109 Grote internationale vermaardheid heeft Julius' 
observatoriumm niet gekregen. Niet in de laatste plaats omdat mooie observaties 
werdenn verhinderd door de onheldere Nederlandse atmosfeer. 

1066 Zeeman aan curatoren 22-2-1911, G.A. 279, inv. nr. 48, nr. 34. 
1077 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 127. 
1088 Crommelin, C.A., 'Verbouwing en uitbreiding', in: Het natuurkundig 
laboratoriumlaboratorium der Rijksuniversiteit te Leiden in de jaren 1904-1922. Gedenkboek 
aangebodenaangeboden aan H. Kamerlingh Onnes bij gelegenheid van zijn veertigjarig 
professoraatprofessoraat op 11 november 1922 (Leiden 1922) 69-77 
1099 Heijmans, Wetenschap, 28-30. 
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Dee Groningse experimentele fysica van Haga had in 1896 een belangrijk 
resultaatt opgeleverd toen bij samen met lector Wind kon vaststellen dat de juist 
ontdektee röntgenstraling een golfkarakter had.110 Het in 1892 gebouwde 
laboratoriumm leverde daarna nog maar weinig op. Er waren vijf kamers voor 
onderzoekk gebouwd, waarbij de hoogleraar Haga opzettelijk ervoor had gekozen om 
zee niet voor specifieke doeleinden in te richten. Alle kamers kregen lichtafsluitende 
gordijnenn en gelegenheid tot aanvoer van elektriciteit en water. Desalniettemin, 
schreeff  Haga in 1914, waren er drie terreinen te onderkennen waarop het onderzoek 
zichh concentreerde: röntgenstralen, het toetsen van de theorie der thermostromen en 
onderzoekk aan elektrische eenheden. Dat onderzoek bestond echter voornamelijk uit 
enkelee dissertaties en een handvol studies van de ene assistent die het laboratorium 
teldee en van Haga zelf.111 

Mett de komst van Zeemans laboratorium bezat de Nederlandse fysica twee 
gespecialiseerdee onderzoekslaboratoria met internationale allure. Net als de Leidse 
cryogenee installatie trok Physica veel buitenlandse bezoekers en had het een unieke 
inrichtingg waardoor er waarnemingen konden worden gedaan die elders 
onbereikbaarr waren. 

Alless aan Physica symboliseerde dat het geen onderwijslaboratorium maar 
eenn onderzoekslaboratorium was. De gang waarmee het in verbinding stond met het 
Natuurkundigg Laboratorium werd al snel afgesloten. Physica was voor studenten 
alleenn toegankelijk als ze hun kandidaats bezaten. De collegezaal, die door Zeeman 
alleenn met het woord 'demonstratie' mocht worden aangeduid, was niet de centrale 
ruimte,, maar stond in een hoek op de bovenverdieping. Ze werd voornamelijk 
gebruiktt voor bijeenkomsten van kleine groepen wetenschappers en gevorderde 
studenten.. De 'demonstratie' kon zestig mensen herbergen. De experimenteerlokalen 
kwamenn alle uit op een centrale hal. Een opschrift boven de deuren verraadde de 
functiee van de ruimte. Zo was er een ruimte 'massaspectrograaf en een ruimte 
'magnetischee splitsing'. Dit laatste lokaal was ongetwijfeld één van de twee grote 
lokalen,, waar tafels waren gemaakt van apart gefundeerde blokken voor het 
gevoeligee onderzoek. De zwaarste hiervan woog 250.000 kg en droeg een blad van 
zess bij 7,5 meter. Hierop werden de grote tralie-opstellingen gemaakt, waarmee 
Zeemann zijn onderzoek naar de magnetische splitsing van spectraallijnen kon 
voortzetten.. Een speciale temperatuurregulering hield de temperatuur tot op 0,01 
graadd constant, lichtsluizen maakten volkomen duisternis mogelijk. De apparatuur, 
inn twintig jaar stukje bij beetje bijeengebracht, was voor die tijd zeer geavanceerd.112 

'Dee werkzalen, de donkere kamers, de bibliotheek, de machinekamer, de werkplaats 
enn de glasblazerij, de grote en de kleine gehoorzaal, zij zijn alle van een volmaakte 
inrichting,, van een perfectie die ook nu nog steeds deskundigen bij een bezoek aan 
hett laboratorium imponeert', schreef iemand in 1965 nog.113 En bezoekers kwamen, 

1100 Ibidem, 17. 
1111 Haga, 'Laboratorium', passim. 
1122 Kox, 'Meester', 226; De Groot, Bakker, *Zeeman\ 113; Klinkenberg, 'Honderd 
jaar',, 125; P.F.A. Klinkenberg, * "Monsieur Zeeman. Votre Laboratoire est une 
perle!""  ', Stroom. Mededelingenblad sub-faculteit natuur- en sterrenkunde 1 (1986) 
nr.. 4,7-16. 
1133 WJ.A. Schouten, 'Pieter Zeeman. Natuurkundige (1865-1943)', AO-reeks 21 mei 
1965,13. . 
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inn groten getale. Eén van hen riep verrukt uit: 'Monsieur Zeeman, votre laboratoire 
estuneperle!' ' 

7.. Natuurkunde studeren 
Hett college 'capita selecta' dat Julius had geïntroduceerd, was het eerste eigen 
collegee voor de prekandidaatsstudenten wis- en natuurkunde. Hierdoor hoefden ze 
zichh in de eerste fase van hun opleiding niet meer uitsluitend tevreden te stellen met 
hett gemengde 'grote' college experimentele natuurkunde voor natuurfilosofen en 
geneeskundestudenten.. Sissingh werd in 1897 aangesteld om de taken van Julius 
overr te nemen, maar aangezien hij het grote college ging doceren, was het Van der 
Waalss die het prekandidaatscollege twee uur per week ging geven. Vanwege 'de 
grootee gave van ZHGel. om te begrijpen waar de moeielijkheden voor zijn 
auditoriumm gelegen zijn' behoorde dit college 'tot het mooiste dat wij kennen'.114 Het 
onderwerpp was het ene jaar 'warmte', met onder andere aandacht voor de kinetische 
gastheoriee en de toestandsvergelijking, en het andere jaar elektriciteit en 
magnetisme.1155 De grote toeloop op dit college, dat ongetwijfeld in de kleine 
collegezaall  van het Natuurkundig Laboratorium werd gegeven, gaf wat problemen. 
Vandaarr dat in de Studentenalmanak werd benadrukt dat het college niet zonder de 
voorkenniss van Sissinghs 'grote' college en de beginselen van de 
differentiaalrekeningg was te volgen. Blijkbaar hielp dat want in enkele jaren tijd 
daaldee het aantal toehoorders van veertig tot 25. Vanaf 1908 nam Van der Waals jr. 
hett over. Hij behandelde dezelfde onderwerpen. 

Vanaff  het jaar 1908-1909 kwam er nog een prekandidaats college 
natuurkundee voor natuurfilosofen, toen Sissingh op zaterdagochtend een uurtje 
capitaa selecta ging doceren 'ter uitbreiding van het algemeene college'.116 Sissingh 
brachtt op dit college, voor een publiek dat vaak rond de 25 personen telde, naast 
opticaa wel eens een nieuw onderwerp ter sprake: radio-activiteit. Verder zette 
Sissinghh een practicum speciaal voor prekandidaats wis- en natuurkunde voort, dat 
doorr Julius was begonnen. 

Dee 'praktische oefeningen' waren het terrein waarop bij Sissingh de 
experimentatorr en de leraar elkaar vonden. Hierbij kon hij zich het meest doen 
gelden.. Misschien wel geïnspireerd door zijn Leidse verleden, organiseerde Sissingh 
hett praktisch onderwijs op systematische wijze. Gedurende vier middagen per week 
leerdee Sissingh zo'n veertig prekandidaats natuurfilosofen in groepjes de kneepjes 
vann het experimenteren. In 1911 publiceerde hij, samen met zijn favoriete assistent 
Kolkmeijer:: Handleiding bij de praktische oefeningen in de natuurkunde voor 
eerstbeginnenden.eerstbeginnenden. Centraal bij dit elementaire practicum was het secuur werken: 

1144 Jaarboekje der Natuur-PhilosophischeStudenten-Vereeniging 1 (1899) 10. 
1,55 Studentenalmanak 1903-1904, 143-114; studentenalmanak 1905,253-254. 
1166 Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen in het Koninkrijk 
derder Nederlanden over 1913-1914. Eerste deel. Hooger- en middelbaar onderwijs 
('s-Gravenhagee 1915) 46. 
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Echterr is steeds groote waarde gehecht aan de bepaling van de 
nauwkeurigheidd der verkregen uitkomsten. Er is geen beter middel om 
gedachtelooss werk tegen te gaan. Bovendien wordt zonder zulk eene 
voorschooll  geen goed waarnemer gevormd.117 

Dee onderwerpen van het practicum waren, blijkens de handleiding: bepaling van 
lengte,, massa en inhoud; elasticiteit en zwaartekracht (bepaling van de 
varversnelling),, warmte, geluid, licht, elektriciteit en magnetisme. 

Sissinghss meest ingrijpende innovatie wist hij aan het eind van deze periode 
doorr te voeren. Door het gebrek aan ruimte was het in Amsterdam eerder niet 
mogelijkk geweest om een practicum voor geneeskundige propedeusestudenten in te 
richten.. Hiermee liep Amsterdam achter op Leiden en vooral Utrecht, waar al in de 
negentiendee eeuw geneeskundestudenten voor de fysica praktisch werkten. In 1918 
vondd Sissingh een oplossing toen was besloten een nieuw anorganisch chemisch 
laboratoriumm te bouwen. Door 'een zeer geringe uitbreiding' in de bouwplannen kon 
ditt laboratorium zo worden aangepast dat er voor de inmiddels ongeveer 
tweehonderdd propedeutische geneeskundestudenten een practicum kon worden 
ingericht.1188 Voortaan sloeg het 'experimenteele' van de 'experimenteele fysica' ook 
opp het eigen handelen. Opnieuw schreef Sissingh een handleiding: Medisch 
natuurkundignatuurkundig practicum, waaruit blijkt dat dit practicum inhoudelijk veel 
overeenkomstenn had met het practicum voor prekandidaats natuurfilosofen. Het boek 
verheldertt de gang van zaken tijdens een practicum: 

Dee practicanten worden in vier groepen gesplitst (...) Iedere groep werkt 
elkee week een middag en steeds op den zelfden dag eener week. Het 
practicumm begint des middags te 2 uur en wordt gehouden op een 
bovenzaall  van het Laboratorium voor toegepaste Scheikunde. Twee 
practicantenn verrichten gezamenlijk de waarnemingen voor eene 
proefneming.. Aan het eind van een practicum-middag verneemt ieder 
practicantt van den hoofd-assistent, welke proef hij de volgende week te 
verrichtenn krijgt. Het verdient zeer de aanbeveling de handleiding en in 
eenn boek de theorie na te lezen. 

Iederr practicant teekent in een daarvoor bestemd boekje - niet op 
lossee papieren - de waarnemingen zoo systematisch mogelijk en in 
tabellenn gerangschikt op. Van iedere proefneming maakt de practicant een 
Verslag."9 9 

Dee praktikanten moesten uiterlijk drie dagen voor een nieuwe proefheming het 
verslagg inleveren bij de amanuensis-instrumentmaker, op straffe van uitsluiting van 
dee volgende proefheming. De opgetekende waarnemingen werden door één van de 
assistentenn voor 'gezien' getekend. De student werd niet tot het natuurkundig 

1177 R. Sissingh, N.H. Kolkmeijer, Handleiding bij de praktische oefeningen in de 
natuurkundenatuurkunde voor eerstbeginnenden (Leiden 1911). 
1188 Sissingh aan curatoren 11-1918 G.A 279, inv. nr. 70, nr. 292. 
11 R. Sissingh, Medisch natuurkundig practicum (Amsterdam z.j.) 1. 
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tentamenn toegelaten als hij de cursus niet had doorgewerkt. De cursus eindigde met 
eenn praktisch examen.120 

Mett evenveel enthousiasme als hij bij de praktische oefeningen 
tentoonspreidde,, doceerde Sissingh het grote college experimentele fysica. Er was 
waarderingg voor de 'frisschc, opgewekte interessante voordracht'121 en de met veel 
zorgg voorbereide demonstratieproeven, zoals de 'interessante proeven met vloeibare 
lucht,, die de meesten in dien toestand nog nooit gezien hadden'.122 Sissingh schijnt 
watt moeite te hebben gehad met het handhaven van de orde, wat wellicht in de hand 
werdd gewerkt door versprekingen en verstrooide uitspraken, in de trant van: 'De heb 
hierr wat anders, maar dat is precies hetzelfde'123, die jaar najaar de 
collegebloempjescollegebloempjes sierden, een rubriek in de almanakken waarin lollige versprekingen 
warenn verzameld. Dat Sissingh als docent door Van der Waals was beïnvloed valt af 
tee leiden uit een collegeverslag uit 1911, waarin staat dat Sissingh erop had gewezen 
'datt men zich bij de bestudering van de verschillende onderwerpen in de eerste 
plaatss een zuivere voorstelling moest maken van het physische, dat in de 
verschijnselenn gelegen was: pas daarna kon men met succes de mathesis 
toepassen'.. Sissingh gaf vier uur per week, voor 130 tot 150 man, een overzicht 
vann het hele spectrum van de fysica. Op zaterdagochtend gaf hij - naast zijn capita 
selectaa - voor hen die daaraan behoefte hadden een responsiecollege. 

Dee collegeverslagen in de Studentenalmanak waren in de nieuwe eeuw van 
karakterr veranderd. De confrontatie met de hoogleraren werd voortaan uit de weg 
gegaan.. Kritiek viel er nauwelijks nog te bespeuren en vanaf 1914 verdwenen ze 
helemaal.. Daarom is het verhelderend om de Sissingh op te voeren die te voorschijn 
komtt uit De beker van de nart, uit de autobiografisch getinte romancyclus Anton 
WachterWachter van S. Vestdijk. De auteur, die zelf eindjaren 1910 geneeskunde studeerde 
aann de Amsterdamse universiteit, laat zijn hoofdpersoon de grote colleges lopen, 
behorendee tot de propedeuse. In professor Lisser valt makkelijk Sissingh te 
herkennen: : 

Hett enige wat hij met het volste recht onbegrijpelijk mocht noemen was 
dee gewoonte van professor Lisser om zich van hogere wiskunde te 
bedienenn bij het afleiden van natuurkundige formules. Op het algemene 
college,, door chemici, biologen en medici gelopen, waren het hoogstens 
ouderejaarss mathematici, die zich behaaglijk konden voelen bij 
driehoekjes,, die de gewone afmetingen der getallen plotseling verplaatsten 
naarr het oneindig kleine. Anton was uitgesproken bang voor deze tekens 
(...)) waar professor Lisser mee goochelde, zonder zich ook maar in het 
minstt tegenover zijn onmondige schare te verontschuldigen. Inderdaad 
hadd hij iets van een in het vak vergrijsde goochelaar: een temperamentvol 
heertje,, zeer beweeglijk van armen en benen, die zich voor het zwarte 
bordd kon opstellen alsof hij nog niet goed wist wat daarop zou worden 
uitgespookt.. Hij had een improviserende aard, en de driehoekjes rolden 

Ibidem. . 
StudentenalmanakStudentenalmanak 1911', 117. 
StudentenalmanakStudentenalmanak 1909, 84. 
AlmanakAlmanak USA 1914-1915,64. 
StudentenalmanakStudentenalmanak 1911,117. 
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uitt hem te voorschijn, alsof hij bezig was de hogere wiskunde opnieuw te 
ontdekken,, na die twee of drie illustere personen uit de 18de eeuw (...) 

Eenn andere eigenaardigheid van professor Lisser was, dat hij geen 
ordee kon houden (...) In die enorm grote zaal, met het zwarte bord, de 
apparatenn op de tafel, professor Lisser erachter: een Europese 
vermaardheid,, auteur van een driedelig leerboek, te duur om te kopen, 
haddenn [de] klanken, opstijgend uit een menigte van meer dan honderd 
studenten,, iets onmiskenbaars demonisch (...) 0e onbehoorlijken waren 
uitsluitendd medici, die na hun propjes niets meer met deze hoogleraar te 
makenn zouden hebben, en onder dezen weer voornamelijk gezakte 
ouderejaars,, die zich verveelden of een kleine rekening met hun 
slachtofferr hadden te vereffenen. Van een zeer krachtig gebouwd individu, 
diee Anton eerder 30 jaar leek dan 20, gingen de geluidsgolven gewoonlijk 
uit.. Professor Lisser draaide zich dan om voor zijn zwarte bord, en riep 
mett een soort huilerige stem, die weinig innerlijke overtuiging deed raden, 
maarr merkwaardigerwijs ook weinig innerlijke gekweldheid: "Moet ik dit 
collegee sluiten?" Onbegrijpelijk dreigement: hoe kon men in 's 
hemelsnaamm een college "sluiten"? 

Tochh vond Anton Lisser geen tragische figuur. Hij had zich laten vertellen dat Lisser 
zichh niets van alle getreiter aantrok. Hij scheen veeleer 'een krengig kereltje: eens in 
dee maand liep hij door het laboratorium en vergaarde zoveel mogelijk instrumenten, 
opdatt de tweede hoogleraar in de natuurkunde ze niet zou kunnen gebruiken'.12S Wie 
weett zit hierin de reden verpakt waarom de verbinding tussen het Natuurkundig 
Laboratoriumm en Physica zo snel werd afgesloten. Antons onbekendheid met de 
driehoekjess is begrijpelijk. Differentiaalrekenen werd indertijd namelijk niet op de 
HBSS (Antons vooropleiding) gedoceerd. Ook andere details wijzen erop dat dit 
relaass meer een gestileerde weergave van de werkelijkheid is, dan een overwegend 
gefingeerdee studententijd. 

Bijj  de wiskunde bleef met Van Pesch en Korteweg in eerste instantie veel 
bijj  het oude, ook wat betreft het prekandidaats onderwijs. Van Pesch doceerde 
differentiaalrekenen,, hogere algebra en beschrijvende meetkunde. Korteweg gaf 
analytischee meetkunde, eerst van het platte vlak, daarna van de ruimte, en 
astronomie.. In 1906 ging Van Pesch met emeritaat. Misschien was dat maar goed 
ook,, want zijn onderwijs leek niet meer aan de eisen te voldoen. Het gebeurde wel 
datt wanneer Van Pesch ergens halverwege een berekening strandde het wonderkind 
Brouwerr de brutaliteit had om naar voren te lopen, het krijt van Van Pesch over te 
nemenn en de berekening af te maken. Iets wat hij bij Korteweg overigens nooit zou 
hebbenn gewaagd.126 Van Pesch werd opgevolgd door Hk. de Vries, die zijn 
prekandidaatscollegess overnam. 

Dee Vries (1867-1954) stierf op 86-jarige leeftijd, oud genoeg om als 
mathematicuss een anachronisme te zijn geworden, getuige zijn necrologie: 'Hij 
behoordee als wiskundige tot het thans uitstervende geslacht der zuivere 
meetkundigenn (...) Vele jonge wiskundigen kunnen over deze synthetische 
meetkundee nog slechts met schouderophalen spreken. Haar beoefenaren 

Ibidem,, 25. 
Vann Dalen, Mystic, 41. 
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bekommerdenn zich weinig om strengheid; kan men hen als wiskundigen ernstig 
nemen?'' Daar staat tegenover dat De Vries nog tot de wiskunstenaars behoorde die 
hett 'aesthetische element' in de wiskunde koesterden.127 Ook hield hij van de 
geschiedeniss van zijn vak.128 Hij was een melancholisch mens, wat hij verborgen 
hieldd onder een opgeruimd gemoed. Na een mooi bewijs kon hij het lokaal verlaten 
onderr de uitroep: 'Leve de mathesis!'129 Binnen de faculteit viel hij niet erg op, 
daarbuitenn door zijn leerboeken. 

Dee Amsterdamse wiskunde onderging in de jaren 1910 een geweldige 
metamorfosee toen Brouwer (1881-1966) hoogleraar werd. Brouwer was in 1907 bij 
Kortewegg gepromoveerd op een proefschrift dat een klassieker is geworden: Over de 
grondslagengrondslagen der wiskunde. Brouwers genie kon Korteweg niet ontgaan, maar deze 
konn voor Brouwer aanvankelijk niet meer regelen dan een privaatdocentschap. In 
19122 werd Brouwer tot buitengewoon hoogleraar benoemd. Een jaar later ruilde de 
oudee Korteweg zijn ordinariaat met het extraordinariaat van Brouwer. Onder 
Brouwerr werd de negentiende-eeuwse gemoedelijkheid definitief van de 
Amsterdamsee wiskunde afgeworpen. Centraal stond voor hem dat er 
wetenschappelijkk prestaties moesten worden geleverd. Zelf deed hij dat met name op 
hett vlak van de topologie en de intuïtionistische wiskunde, de stroming die de 
traditionelee logica als de grondslag van de wiskunde verwierp.130 Brouwer wilde van 
Amsterdamm een internationaal wiskundig bolwerk maken, en haalde daarvoor begin 
jarenn twintig de Oostenrijker R. Weitzenböck naar Amsterdam.131 Zijn filosofische 
idealenn kon hij binnen de faculteit loodsen door de aanstelling van G. Mannoury 
doorr te drukken als opvolger van Korteweg, die in 1918 met emeritaat ging.132 

Mannouryy was net als Brouwer één van de voormannen van de signifische beweging 
inn Nederland, de beweging die door de taal te 'zuiveren' allerlei misstanden en 
misverstandenn in wetenschap en samenleving dacht te kunnen verhelpen. 

Onderwijss interesseerde Brouwer een stuk minder dan filosofie of 
wetenschap.. De man die ooit zei dat wiskunde hem maar verveelde133, moest als 
hoogleraarr les gaan geven aan een twintigtal prekandidaatsstudenten. Dat deed hij 
inhoudelijkk uitstekend maar in een moordend tempo dat de studenten wel eens tot 
wanhoopp dreef. Brouwer vond vooral het 'oppervlakkige' college integraal- en 
differentiaalrekeningg saai. Hij liet daarbij leerlingen zelf opgaven maken en kon het 
maarr moeilijk verkroppen als studenten 'zelfs' op dit niveau hun sommen niet tot een 
goedd einde wisten te brengen.134 De structuur van het wiskunde-onderwijs werd in de 
loopp van de jaren 1910 overigens nogal complex, waardoor een beschrijving van de 
collegess verder achterwege wordt gelaten. 

Bijj  de scheikunde was het grote college gesplitst in anorganische en 
organischee chemie. Voor de eerste was de alom gerespecteerdee Bakhuis Roozeboom 

1277 A. Heyting, 'In memoriam prof. Hk. de Vries', Studentenalmanak 7955,101. 
1288 K. Van Berkel, Dijksterhuis. Een biografie (Amsterdam 1996) 156-157 en 169. 
1299 Heyting, 'De Vries', 101. 
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verantwoordelijk,, voor de tweede CA. Lobry van Troostenburg de Bruyn (1857-
1904),, die in 1896 Gunning was opgevolgd. Toen beiden kort achter elkaar stierven 
kwamenn respectievelijk Smits en Holleman op hun plaats. 

A.F.. Holleman (1859-1953) dankte zijn bekendheid aan een chemisch 
handboek:: Leerboek der organische chemie, een leerboek dat 'oorspronkelijk 
geschrevenn in een taal van een klein land, de heele wereld heeft veroverd'. In De 
bekerbeker van de min leest Holleman, Holraadt genaamd, tijdens zijn college alleen maar 
voorr uit zijn eigen handboek. 

Niemandd hield dictaat, men had het boek voor zich liggen, als de Bijbel in 
dee kerk, en controleerde Holraadt, die daar als een opgewekte 
volkstribuunn voor de vuist weg zijn formules opdreunde.136 

Hollemann had zich blijkbaar weinig aangetrokken van wat hij in de 
StudentenalmanakStudentenalmanak van 1906 al had kunnen lezen, namelijk dat zijn voordragen uit 
eigenn werk hem zijn publiek kostte.137 Hollemans belangrijkste onderzoek richtte 
zichh op reacties waarbij benzolderivaten werden gevormd. Hij gebruikte daarvoor, 
alss oud-assistent van Van 't Hoff, fysisc h-chemisch e methoden.138 

Hollemanss collega A. Smits (1870-1948) moet een gepassioneerd mens zijn 
geweest,, zowel in de omgang met zijn medemensen als met de chemie. 'Degenen, 
diee het "feu sacré" missen, raad ik aan, aan hun levensloop een andere richting te 
geven',, adviseerde hij de scheikundestudenten.139 Smits wordt door Vestdijk 
omgetoverdd tot professor De Timmerman: 

Professorr De Timmerman (...) gewaagde met voorliefde van ionen, die 
nieuwee kleinste deeltjes naast de van de H.B.S. vertrouwde moleculen en 
atomen.. Hij deed dit op een manier alsof hij het allemaal niet zo goed 
meerr wist: aarzelend, poserend dilettantisch, een verre starende blik op 
eenn veld van wetenschap, dat ten enenmale het de logische afgerondheid 
mistee van professor Hobraadt's biljartspelen met het koolstofatoom.140 

Smitss wendde zijn heilige vuur aan voor onderzoek naar allotropie. Dit is het 
verschijnsell  dat een (zuiver) chemisch element in twee of drie verschillende 
verschijningsvormingenn kan voorkomen, met verschillende fysische eigenschappen. 
Zoo zijn rode en witte fosfor twee allotropische vormen van het element fosfor. Smits, 

1355 'Rede uitgesproken door J.P. Wibaut ter ere van de zeventigste verjaardag van 
Holleman*,, Chemisch Weekblad 26 (1929) 442-443. 
1366 Vestdijk, Beker, 25. 
1377 Studentenalmanak 1906,303. 
1388 J. Böeseken, 'Arnold Frederik Holleman', Chemisch weekblad 9 (1912) 232-235; 
[Redee uitgesproken door] T. van der Linden, 'Crematie van prof. dr. A.F. 
Holleman',, Chemisch weekblad 49 (1953) 673-676; W.P. Jorissen, 'Arnold Frederik 
Holleman.. 21 October 1893 - 21 October 1918', Chemisch weekblad 15 (1918) 1294-
1313. . 
1399 E.H. Büchner, 'Andreas Smits 1870-1949', Chemisch weekblad 45 (1949) 149-
151,, aldaar 151. 
1400 Vestdijk, Beker, 26. 
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eenn exemplarische vertegenwoordiger van de Nederlandse school ging het probleem 
tee lij f met behulp van de fasenleer. Hij toonde aan dat allotropie kon worden 
verklaardd wanneer een zuivere, ofwel 'unaire' stof werd behandeld alsof het uit twee 
componentenn bestond, ofwel als een 'pseudobinair' systeem.141 

Hett laatste vak voor studenten van de kandidaatsrichting wis-, natuur- en 
scheikundee was delfstofkunde. Voor de prekandidaats heette het 'mineralogie en 
kristallographie**  en was het in handen van Dubois. E. Dubois (1858-1940) was een 
Limburgerr wiens belangstelling voor fossielen werd gewekt in de grotten van zijn 
provincie.. Hij studeerde medicijnen in Amsterdam. Omdat hij na de HBS het Grieks 
enn Latijn niet op niveau had gebracht, kon hij geen academische examens doen en 
moestt hij promoveren middels een eredoctoraat. Dat kreeg hij in 1897 naar 
aanleidingg van de eerste vondst van een Homo Erectus die hij in 1891 op Java deed. 
Hijj  was zich na zijn studie gaan toeleggen op paleontologie en had dienst genomen 
inn het Koninklijk Nederlandsen-Indische Leger om in de tropen op zoek te kunnen 
gaann naar de 'missing link' die hij daar dacht te kunnen vinden. Dubois werd in 1897 
buitengewoon,, in 1907 gewoon hoogleraar kristallografie, mineralogie, geologie en 
paleontologie.1422 Een studente roemde Dubois' beeldende manier van lesgeven. 
'Overr dien Iguanodont herinner ik me verder nog: "Dat dier was zóó groot dat hij 
well  in de eerste verdieping van onze huizen naar binnen kijken kon". Wat blijf t 
zoo'nn plaatje je veel langer bij, dan b.v. " De lengte van het dier bedraagt 10M" 
gedaann zou hebben!'143 

All  vanaf het begin van de eeuw werd er in de Studentenalmanak zo nu en 
dann gesproken over 'physici' en 'mathematici' als het ging om studenten wis- en 
natuurkunde.. Hieruit valt op te maken dat er enige differentiëring plaatsvond en dat 
menn blijkbaar de keuze kreeg om de studie wat meer fysisch te kleuren of wat meer 
wiskundigee accenten te geven. Er ontstonden mogelijkheden om sommige (delen 
van)) colleges niet of juist wel te volgen. Zo gaf Korteweg aan het begin van de eeuw 
eenn college voor tweede- en derdejaars mathematici, waarbij een onderwerp ter 
sprakee kwam dat ook door tweedejaars physici en chemici werd bijgewoond.144 Dat 
err differentiëring in het onderwijs optrad blijkt ook uit een kladje van Zeeman 
waarinn hij de studenten onderverdeelde in 'mathematici', 'mathematisch fysici' en 
(experimentele)) 'fysici'. Er blijken verschillen te zijn in de colleges die zij 
volgden.145 5 

Dee structuur van het onderwijs werd in deze periode nogal diffuus, omdat 
eenn indeling in jaren de indeling kandidaats/doctoraal ging doorkruisen. Naast de 
traditionelee indeling dat colleges voor de kandidaatsfase of de doctorale fase waren, 
werdd op de (deel)colleges vaak het etiket 'tweedejaars', 'derdejaars', enzovoorts, 
geplakt.. Van der Waals' prekandidaats college werd bijvoorbeeld wel aangekondigd 
alss een derdejaars college. De studenten begrepen het zelf ook niet altijd meer. Zeker 
alss de weergave van het lesrooster onderr de maat bleek te zijn. 

Büchner,, 'Smits', 150. 
Willink ,, Tweede Gouden Eeuw, 115-120. 
G.. Sanders, 'Prof. dr. M.E.F.T. Dubois', Studentenalmanak 1929,61-62. 
StudentenalmanakStudentenalmanak 1905, 257. 
Kladaantekeningg 26-2-1918, Zeemanarchief, inv. nr. 471. 
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Wetenn wij vooruit welke colleges wij hebben te volgen? Neen, geen van 
onss weet dat. Aan het begin van elk jaar moeten wij met een 
aanteekenboekjee rondloopen en aan alle laboratoria en aan de poort de 
aanplakbriefjess lezen, aanteekeningen maken van wat voor ons in 
aanmerkingg zou komen en zóó, zoo goed of zoo kwaad als dat kan, een 
roosterr samenstellen.146 

Dee student kreeg, als hij erin was geslaagd een 'vrij volledige tabel' in elkaar te 
zetten,, Zeeman eerst na zijn kandidaats te zien. Aanvankelijk gaf hij maar één uu-
perr week les, in optische kristallografie. Het is niet geheel duidelijk voor wie deze 
materiee bestemd was, in ieder geval niet voor veel studenten, want meer dan een man 
off  acht was er gewoonlijk niet. De inhoud veranderde niet of nauwelijks, voor de 
cursuss in 1904-1905 werd ze omschreven als: 'Lichtbreking in dubbelbrekende 
stoffen.. Ellipsoïde van Fresnel. Onderzoek kristallen in evenwijdig en convergent 
gepolariseerdd licht. Waarnemingsmethoden - anomalieën'.147 Of dit college werkelijk 
zijnn interesse had valt te betwijfelen. Volgens de Studentenalmanak van 1905 deed 
'dee kortheid van de mathematische inleiding... wel wat afbreuk aan de 
duidelijkheid'.1488 Hij doceerde het vak in sommige jaren niet eens. 

Laterr ging Zeeman 'inleiding tot de electronen-theorie' doceren, een college 
mett relatief veel toehoorders (ongeveer twintig). Mogelijk trok het college van de 
befaamdee ontdekker van de magnetische splitsing der spectraallijnen - dat hij 
overigenss ook maar een uurtje per week verzorgde - belangstelling van buitenaf. 
Centraall  stond de Lorentziaanse elektronentheorie. In verband hiermee kwam hij 
overr zijn eigen onderzoek te spreken, de magnetische splitsing van spectraallijnen. 
Bijj  het college hoorde een bezoek aan het door Zeeman ingenomen deel van het 
laboratorium,, hetgeen 'een duidelijk inzicht in de zaak verhoogde'.149 

Zeemanss hart lag niet bij het onderwijs, maar hij nam het college geven wel 
serieus.. Hij bereidde zijn lessen voor alsof het één van zijn precisie-experimenten 
betrof: : 

Menn mag niet beweren, dat hij gemakkelijk sprak. Wat hij zeide of 
schreef,, bleek echter steeds tot in de kleinste bijzonderheden te zijn 
voorbereidd en gewogen, zoowel naar de inhoud als naar de vorm. 
Zeeman'ss college muntte uit door het streven de ontwikkeling van het 
behandeldee onderwerp in overeenstemming te brengen met de jongste 
literatuurr op het behandelde gebied. Hij bevorderde het stellen van vragen 
doorr de toehoorders en wanneer het antwoord hem niet had bevredigd, 
konn men zeker zijn dat dezelfde questie in het volgende uur nog eens ter 
sprakee zou worden gebracht, thans na rijpe overdenking van de gerezen 
moeilijkheid.150 0 

1466 D. Burger, 'Aan de leden der Natuur-Philosophische Faculteit', Propria Cures 15 
(1913)) 82-83. 
1477 Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen in het 
KoningrijkKoningrijk der Nederlanden over 1904-1905 ('s-Gravenhage 1906) 77. 
1488 Studentenalmanak 1905,260. 
1499 Ibidem, 259-261. 
1500 De Groot, Bakker, 'Zeeman', 121. 
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Ookk Kohnstamm kregen de studenten pas in de kandidaatsfase te zien. De 
consciëntieuzee extraordinarius had de opdracht gekregen om het erfgoed van Van 
derr Waals levend te houden. Dat deed hij, afgaande op de onderwerpen die werden 
behandeld,, twintig jaar lang zonder een duimbreedte af te wijken. Het aantal 
toehoorderss was in dezelfde orde van grootte als Zeemans college 
'elektronentheorie',, maar Kohnstamms college was ook bedoeld voor studenten 
scheikunde.. Van de tweejarige cursus thermodynamica (twee uur per week) besloeg 
hett eerste jaar ruwweg de twee hoofdwetten en het onderwerp evenwichten. Het 
tweedee jaar behandelde Kohnstamm binaire mengsels. Het lijk t voor de hand te 
liggenn dat hij daarbij het door hem zelf bewerkte Lehrbuch der Thermodynamik 
gebruikte. . 

Voorr de colleges van Van der Waals jr. moest men, net als voor de 
wiskundecolleges,, in de Oudemanhuispoort zijn. De colleges die hij gaf waren 
elektriciteitsleerr en warmteleer. De tweejarige collegereeks elektriciteitsleer werd 
driee uur per week gedoceerd. Bij Van der Waals sr. was Maxwell de centrale 
persoonn geweest. Tot aan zijn emeritaat gebruikte hij Treatise on electricity and 
magnetismmagnetism als handboek. Van der Waals jr. behandelde elektriciteit en magnetisme 
inn de Lorentziaanse geest. Soms ging het college zelfs verder: 'Een korte 
beschrijvingg der proeven, waarbij de oude theorie van Lorentz te kort schiet bracht 
onss ten slotte op het relativiteitsprincipe waaraan de rest van het jaar werd besteed'. 
Naastt de hierbij onvermijdelijke Einstein kwamen theorieën aan bod van J.H. 
Poincaré,, E. Wiechert en H. Minkowski.151 

Eveneenss tweejarig was een cursus warmteleer. Dit college werd twee uur 
perr week gegeven. Het is te hopen dat Kohnstamm en Van der Waals jr. hun lessen 
goedd coördineerden, want Van der Waals*  college warmtetheorie schurkte natuurlijk 
dichtt aan tegen het door Kohnstamm verzorgde levenswerk van zijn vader. Van der 
Waalss behandelde onder meer de statistische zijde van de thermodynamica. Deze 
statistischee fysica was in Amsterdam een nieuw onderwerp. Het college eindigde (in 
iederr geval in 1913) met een andere noviteit van de contemporaine fysica: 'de 
quantentheoriee van Planck (...) Hierbij werd de noodzakelijkheid getoond van het 
zoekenn naar de "nieuwe mechanica", die in de bres moet springen, daar, waar de 
klassiekee ons in den steek laat'.152 In aansluiting op de statistische fysica gaf Van der 
Waalss in sommige jaren een apart college kansberekening. Tot slot heeft Van der 
Waalss jr. een enkele keer voor een klein aantal studenten een privatissum gegeven, 
onderr andere over de relativiteitstheorie. Uit de aandacht die Van der Waals schonk 
aann de relativiteitstheorie en de 'quantenleer', waar vanuit een nieuwe conceptie naar 
dee natuur werd gekeken, valt zijn interesse in de grondslagen van zijn vak te 
herkennen.. Het zullen echter kritische besprekingen zijn geweest, gezien de 
weerstandd die hij lange tijd had tegen de relativiteitstheorie en de scepsis waarmee 
hijj  de kwantumtheorie aanvankelijk bezag. Meer hierover in paragraaf 4.3. 

Sissinghh gaf de kandidaten twee middagen per week les in het 
experimenteren.. Ook de andere hoogleraren, met uitzondering van Van der Waals 
jr.,, stonden ingedeeld bij de praktische oefeningen. In hun geval betekende dat 
hoofdzakelijkk de begeleiding van de 'eigen' doctorale studenten. 

StudentenalmanakStudentenalmanak 1914,101. 
Ibidem,, 100. 
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Dee situatie waarin het natuurkundeonderwijs verkeerde aan het begin van 
dee jaren twintig was onvergelijkbaar met de toestand dertig jaar eerder. Toen 
doceerdee Van der Waals sr. in zijn eentje alle natuurkunde: praktisch en theoretisch, 
kandidaatss en doctoraal, voor natuurfilosofen en geneeskundestudenten. Nu bestond 
dee natuurkunde uit elf colleges. Verspreid over vier hoogleraren waren er zes 
collegess in de doctorale fase, vier in de kandidaatsfase en een practicum voor 
geneeskundestudenten.. Dit terwijl het aantal studenten vanaf de jaren negentig van 
dee negentiende eeuw (tot aan de wet-Limburg van 1917) niet noemenswaardig was 
toegenomen.. Het aantal promovendi bij de natuurkunde bleef ongeveer één per jaar 
enn ook in de faculteit bleef het aantal studenten tussen 1890 en 1917 ongeveer gelijk 
(hett aantal studenten lag meestal tussen de 140 en 160153). Eenzelfde ontwikkeling 
lijk tt zich ook bij de fysica aan de andere universiteiten te hebben afgespeeld.134 

Grossoo modo zullen twee tegengestelde effecten het studentenaantal stabiel 
hebbenn gehouden. Een stimulans was de geleidelijke aanwas van het totale aantal 
studerendenn aan de universiteit.135 Een rem op het aantal natuurkundestudenten zal 
dee bevordering van de Polytechnische School tot Technische Hogeschool in 190S 
zijnn geweest. Er werd daar weliswaar geen opleiding natuurkunde geboden, maar het 
werdd mogelijk om een academische graad te halen in exact-technische vakken met 
'slechts'' HBS als vooropleiding. De scheikunde had meer te lijden onder de 
concurrentiee uit Delft en kende een forse terugloop van het aantal studenten, maar 
ookk de natuurkunde zal de invloed hebben ondergaan van de studenten die een 
Delftsee opleiding verkozen boven twee jaar klassieke talenstudie, die de HBS-er 
gemiddeldd nodig had voor de toegang naar een conventionele universiteit. 

Aann het eind van de periode werden de effecten merkbaar van de wet-
Limburg,, die bepaalde dat de afgestudeerde HBS-er voortaan rechtstreeks toegang 
kreegg tot de universiteit Al vaak waren er acties ondernomen om deze versoepeling 
tee bepleiten. Velen vonden het onnodig dat studenten natuurfilosofie of geneeskunde 
zoveell  kennis van het Grieks en Latijn moesten hebben. De kampioenen van de 
klassiekee vorming hadden de hervorming echterr altijd weten tegen te houden. De 
directee aanleiding voor de wetswijziging van 1917 was de mobilisatie gedurende de 
Eerstee Wereldoorlog. Men vond het billij k dat de HBS-abituriënten die twee jaar het 
vaderlandd hadden gediend zonder extra tijdverlies naar de universiteit gingen. En 
toenn deze beslissing eenmaal was genomen, is zij nooit meer teruggedraaid. De 
Amsterdamsee natuurkunde zou er na 1920 een massaal karakter door krijgen. 

Ookk de invloed van de hervorming van het Academisch Statuut van 1921 
doett zich in de volgende periode gevoelen. Deze wijziging gaf uitdrukking aan de 
wenss om het starre curriculum aan de universiteiten te versoepelen, zodat de student 
zichh meer kon specialiseren en meer keuzevrijheid kreeg.156 Bij de oude regeling 
werktee de natuurfilosofische student voor zijn doctoraal een vast rijtje aan vakken af. 
Pass bij het promotie-onderzoek kon de student eventueel zelf (in samenspraak met 
dee hoogleraar) een eigen richting aan de activiteiten geven. 

Dee praktijk liep al op de nieuwe regeling vooruit. Reeds bij Van der Waals 
sr.. konden studenten zelf het onderwerp bepalen waarin ze werden geëxamineerd. En 

Jensma,, De Vries, Hoger onderwijs, 192-199, 
Groen,, Wetenschappelijk onderwijs II, 45-48. 
StatistiekStatistiek van het hooger onderwijs 1930-1931 ('s-Gravenhage 1932) 13. 
HJ.. Smidt, Het Academische Statuut (Alphen aan de Rijn 1922) 98-103. 
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mett de geleidelijke differentiëring van het onderwijs zal het ook in zekere mate 
mogelijkk zijn geweest om een keuze te maken in de colleges die ze wilden volgen en 
omm een eigen richting aan de studie te geven. 

Watt betreft de natuurfilosofische faculteit wilden de landelijke 
beleidsmakerss af van de vier verschillende doctoraalrichtingen. Ze wilden 
overschakelenn op één doctoraal in de wis- en natuurkunde. Voor dat doctoraal koos 
dee kandidaat één hoofdvak en (gewoonlijk) twee bijvakken. Er waren tien 
hoofdvakkenn uitverkoren (tabel 3.1). Daarnaast was er een hele trits vakken die 
alleenn als bijvak konden dienen (tabel 3.2). De bijvakken hoefden overigens niet 
allemaall  op iedere universiteit te worden gedoceerd. Ais bijvak kon ook uit de reeks 
hoofdvakkenn een keuze worden gemaakt. 

TabelTabel 3.1 Hoofdvakken vastgelegd in het Academisch Statuut van 1921 

Wiskunde e 
Sterrenkunde e 
Natuurkunde e 
Scheikunde e 
Plantkunde e 
Dierkunde e 
Mineralogie e 
Geologie e 
Farmacie e 
Wijsbegeerte e 

Bron:: Groen, Wetenschappelijk onderwijs U, 69 

TabelTabel 3.2 Bijvakken vastgelegd in het Academisch Statuut van 1921 

Mechanicaa Petrografie 
Geodesiee Vergelijkende fysiologie 
Meteorologiee Ontleedkunde van de mens 
Biochemiee Fysiologie van de mens 
Toxicologiee Gezondheidsleer 
Levensmiddelenleerr Farmacologie 
Agronomiee Geschiedenis der natuurwetenschappen 
Kristallografiee Pedagogiek 
Paleontologiee Psychologie 
Geomorfologiee Cultuurgeschiedenis 

Bron:: Groen, Wetenschappelijk onderwijs II, 70 
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TabelTabel 3.3 Kandidaatsrichtingen wis- en natuurkunde in het Academische Statuut van 
1921 1 

Kand. . 
Kidn--
tinu u 
A A 

B B 

C C 
D D 
E E 

F F 

G G 

H H 

I I 

J J 
K K 

SaiTiaisk'limu u 

Wiskunde,, Natuurkunde met Sterrenkunde 

Wiskunde,, Sterrenkunde met Natuurkunde 

Sterrenkunde,, Natuurkunde met Wiskunde 
Natuurkunde,, Wiskunde met Scheikunde 
Scheikundee met Natuurkunde, Wiskunde, 
Mineralogie e 
Scheikundee met Natuurkunde, Plantkunde, 
Mineralogie e 
Geologie,, Mineralogie met Plantkunde, 
Dierkunde e 
Mineralogie,, Geologie met Natuurkunde, 
Scheikunde e 
Plantkunde,, Dierkunde met Natuurkunde, 
Scheikunde e 
Plantkunde,, Dierkunde met Geologie 
Scheikunde,, Plantkunde met Natuurkunde 

IJiedll  tovüiiny tol (iiHlor.ii v 

Wiskunde,, Sterrenkunde of 
Natuurkunde e 
Wiskunde,, Sterrenkunde of 
Natuurkunde e 
Sterrenkundee of Natuurkunde 
Natuurkunde e 
Scheikunde e 

Scheikundee of Farmacie 

Geologie e 

Mineralogie e 

Plantkunde,, Dierkunde of 
Farmacie e 
Plantkundee of Dierkunde 
Scheikundee of Farmacie 

Bron:: Groen, Wetenschappelijk onderwijs n, 70 

Watt betreft de kandidaatsfase bestond de keus uit tien richtingen (tabel 3.3). In 
dezelfdee tabel staan de doctoraalrichtingen waartoe deze toegang gaven. Wat niet uit 
dee tabel is af te lezen, is dat alle kandidaatsrichtingen toegang boden tot het 
doctoraall  wijsbegeerte. Vakken die achter het woord "met" vermeld staan, kregen 
minderr gewicht dan die ervoor staan.157 Er waren vier kandidaatsexamens die 
toegangg verschaften tot de doctoraalrichting natuurkunde, de eerste vier uit de tabel 
(A-D). . 

Anderzijdss was het meer zo dat niet alle studenten aan de 
natuurwetenschappelijkee faculteit in aanraking kwamen met natuurkunde. Enigszins 
merkwaardigg was dat wel (al waren er maar twee kandidaatsrichtingen waarin 
natuurkundee niet voorkwam), omdat iedere geneeskundestudent in zijn eerste jaren 
nogg onveranderd naar Sissinghs 'grote college*  moest 

Eénn van de gevolgen van de nieuwe regeling was de formele geboorte van 
dee natuurkundestudent. In de doctorale fase werd de Siamese tweeling wis- en 
natuurkundee uiteen getrokken in twee afzonderlijke hoofdvakken. Wiskunde en 
natuurkunde,, hoewel inhoudelijk nauw tot elkaar veroordeeld, kwamen net zo naast 
elkaarr te staan als voorheen bijvoorbeeld scheikunde en wis- en natuurkunde. 

Ibidem,, 99. 
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8.. Natuurkundestudent 
Dee gevorderde studenten kwamen in deze periode - afhankelijk van de hoogleraar bij 
wiee ze promoveerden - in het magneto-optisch onderzoek of het moleculair-
thermodynamischh onderzoek terecht Op een enkele uitzondering na handelden de 
dissertatiess - in tegenstelling tot de vorige periode - over onderwerpen die verband 
hieldenn met het onderzoek van de promotor. Na het vertrek van Van der Waals sr. 
leverdee Zeeman verreweg de meeste promovendi af (tabel 3.4). Zeeman leerde zijn 
studentenn de kneepjes van het experimenteren, maar ook de minder technische 
kantenn van het onderzoek werden hun bijgebracht. Zeeman drong erop aan dat ze 
hunn blik verbreedden tot over de landsgrenzen; dat ze ook buitenlandse literatuur tot 
zichh namen en dat ze contacten legden met buitenlandse wetenschappers. Zeemans 
dochterr kon daarvan getuigen: 'Als buitenlandse geleerden mijn vader kwamen 
opzoeken,, nodigde hij altijd zijn assistenten uit om de maaltijd met hen te gebruiken 
enn de avond samen door te brengen, waarbij dan de laatste natuurkundige 
ontdekkingenn werden besproken.'158 

Ookk leerden ze omgaan met de tegenslagen en de taaiheid van het 
wetenschappelijkk onderzoek. H.B.J. Dik werd bij zijn promotie door Zeeman 
gecomplimenteerdd omdat zijn humeur nimmer had geleden, 'onder den invloed van 
hett zenuwslopend geknetter der vonken.. .en evenmin door de teleurstelling, mag ik 
well  zeggen, dat alle door u gefotografeerde spectraallijnen, op enkele uitzonderingen 
na,, oude bekenden bleken te zijn.' Ook CM. Hoogeboom had het kennelijk niet 
altijdd gemakkelijk gehad: 'Met Zeeuwsche koppigheid hebt ge doorgewerkt tot de 
uitkomstt klaar en duidelijk voor u stond.. .Vroeger maakte ik mij wel eens ongerust 
overr eene karakteristieke zucht die gewoonlijk aan het einde van een gesprek met u 
voorr de dag kwam. Misschien was het een reactie op uw enthousiasme'. En P.A. van 
derr Harst kon de volgende les trekken uit zijn onderzoek: 'Nauwkeurige metingen 
leverenn in de natuurkunde altijd wat op en de onverbiddelijke cijfers vormen een 
zeerr belangrijke rem voor onze te wilde bespiegelingen'. De studenten van 
Zeemann waren bij hun promotie gelouterde onderzoekers. 

Inn de classificatie van Baggen kwam het 'zelfstandig leren onderzoeken' als 
vormingsideaall  vanaf het begin van de twintigste eeuw op. De bezegeling ervan was 
hett Academisch Statuut uit 1921. Daarin werd het civiel effect gekoppeld aan het 
doctoraal.. De doctorandus kreeg onderwijsbevoegdheden voor het hoofdvak en de 
bijvakkenn waarin hij doctoraalexamen had gedaan. Dit was volgens Baggen van 
principieell  belang omdat voorheen het civiel effect was verbonden aan het doctoraat, 
datt nu in feite het exclusieve domein werd van het wetenschappelijk onderzoek.160 

Hett opmerkelijke is echter dat de promovendi nog steeds bijna allemaal 
docentt werden. Het HBS- of gymnasiumleraarschap was nog altijd een zeer 
respectabell  beroep en werk was ruim voor handen. In de jaren na de oorlog was er 
zelfss sprake van een lerarentekort.161 Van Kolkmeijer, die zo lang assistent was van 
Sissingh,, is bekend dat hij aan de Veeartsenijschool te Utrecht is aangesteld.162 De 

Schouten,, 'Zeeman', 10. 
Kladaantekeningenn van toespraken bij promoties, Zeemanarchief, inv. nr. 412. 
Baggen,, Vorming door wetenschap, 132-137 en 154-156. 
Bartels,, Middelbaar onderwijs, 157; Van Berkel, Dijksterhuis, 77. 
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industriee zat anderzijds nog altijd niet om fysici te springen. W. de Groot is voor 
zoverr bekend de eerste die in de secundaire sector terechtkwam. Hij kreeg na zijn 
promotiee een aanstelling op het Eindhovense laboratorium van Philips. Het 
verschuivenn van het accent naar onderzoeksvaardigheden in het (gevorderde) 
onderwijss had niets te maken met veranderde beroepsperspectieven. De suggestie 
vann Baggen dat het 'leren onderzoeken' werd gestimuleerd door de opkomst van 
(industriële)) laboratoria gaat niet op voor de fysici.163 De opkomst van het ideaal van 
hett 'leren onderzoeken' hing veeleer samen met het belang dat een hoogleraar als 
Zeemann zelf daaraan hechtte. 

Intellectuelenn uit de vorige periode zoals Kohnstamm, Van der Waals jr, en 
Postmaa werden niet meer door de Amsterdamse natuurkunde voortgebracht. Iemand 
diee nog enigszins zijn sporen verdiende in het publieke debat was E.E. Mogendorff, 
diee leraar werd aan het gemeentelijk lyceum in Enschede. Hij verwierf enige 
bekendheidd als vice-voorzitter van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche 
Gymnasiënn en als deelnemer aan het debat dat eindjaren 1910 en in de jaren twintig 
woeddee over de didactische uitgangspunten van het wiskundig onderwijs in het 
voorbereidendd onderwijs. Mogendorff was een vertegenwoordiger van het 
'progressieve**  kamp dat een realistische aanpak voorstond, dat wil zeggen wiskunde-
enn natuurkundeonderwijs op aanschouwelijke grondslag, tegenover een 'traditioneel' 
kamp,, dat de leerlingen wiskunde op formalistisch, streng wiskundige grondslag 
wildee leren. Mogendorff was ook oprichter van het in 1921 gestarte periodiek 
Physica.Physica. Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde, het eerste orgaan voor 
Nederlandsee fysici.164. 

Opp academisch gebied waren H.R. Woltjer en C. Zwikker behoorlijk 
succesvol.. De eerste werd hoogleraar op de Technische Hogeschool te Bandung, de 
tweedee aan de Delftse hogeschool. De meest succesvolle wetenschapper zou echter 
eenn promovendus van Kohnstamm worden: Michels, de man die de vlam van de 
Amsterdamsee natuurkunde in de volgende periode brandende zou houden. 

Dee Amsterdamse universitaire gemeenschap stond bekend om de relatief 
tolerantee wijze waarop studerende vrouwen werden benaderd. Het was juist de 
natuurfilosofischee faculteit waar veel van de eerste vrouwen studeerden.165 De eerste 
natuurfilosofee was A.G. Wijthoff, die in 1881 haar studie aanving.166 Bij de 
hooglerarenn natuurkunde voltooide in 1909 de eerste vrouw haar dissertatie: H.B. 
vann Bilderbeek-van Meurs. De tweede, Graftdijk, volgde twee jaar later. Ze 
promoveerdenn bij de welwillende Zeeman die van mening was dat vrouwen goed 
warenn voor de sfeer op het laboratorium.167 Misschien namen de studentes de 
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verzorgendee rol op zich zoals Truus Eymers dat in Utrecht deed. Als er 
vrouwelijkee studenten in de faculteitsvergaderingen ter sprake kwamen, lijken ze niet 
opp een uitzonderlijke wijze te zijn behandeld. Bij aanvragen voor vrijstellingen van 
collegegeldenn bijvoorbeeld werden vrouwelijke studenten niet anders dan de 
mannelijkee studenten beoordeeld. Wat betreft de afzonderlijke hoogleraren waren er 
well  andere geluiden te horen, zoals van de zeer (gereformeerd) gelovige Bakhuis 
Roozeboomm die tijdens zijn rectoraatsrede over de vrouwelijke studenten zei: 'Het 
will  mij voorkomen dat die hooge getallen en hunne sterke toename wijzen op zeer 
ernstigee storingen in de natuurlijke toestand onzer maatschappij'.169 Of Hugo de 
Vriess zijn vrouwelijke assistent J. Westerdijk nu wel of niet heeft tegengewerkt is 
nogg onderwerp van discussie.170 Brouwer vond dat vrouwen niet goed waren voor 
zijnn karma. Op het moment dat Sissingh seksistisch werd, betrof het één van zijn 
versprekingen:: 'Nu dit geval is behandeld, zullen de heeren de andere gevallen zelf 
well  willen afleiden, en de dames ook, want die zijn zeer simpel'.171 In totaal 
promoveerdenn in deze periode drie vrouwen bij de hoogleraren fysica. 

Hett was logisch dat de vrouwen in de academische mannenwereld elkaar 
opzochten.. Bilberbeek-van Meurs en Graftdijk promoveerden niet alleen beiden bij 
Zeeman,, maar deelden een kamer en werkten ook samen bij het onderzoek.172 In een 
groterr verband organiseerden de vrouwelijke studenten zich in 1901 in de 
Amsterdamschee Vrouwelijke Studenten Vereeniging (AVSV), die (veel) later deel 
zouu gaan uitmaken van het corps. 

Dee groei van het aantal studenten en de steeds grotere variatie in positie, afkomst en 
ambitiee zette het corps, die de mythe van eenheid onder de studenten bleef 
symboliseren,, steeds sterker onder druk. In de jaren negentig was dit op dramatische 
wijzee tot uitbarsting gekomen toen allerlei tegenstellingen en een daling van het 
ledentall  bijna het einde van het corps betekenden. De woelige jaren werden 
overleefdd en het corps stabiliseerde zich met een kleiner ledental, vooral relatief 
gezien,, want het corps omvatte nog maar een minderheid der studerenden, ongeveer 
eenderdee kort na de eeuwwisseling. Dee realiteit van de twintigste eeuw was dat het 
corpss niet de gehele diversiteit van het studentenleven kon vertegenwoordigen. 

Nett als de vrouwen begonnen ook andere groepen zich te verenigen: de zich 
emanciperendee katholieken en protestanten en de niet-corpsleden in het algemeen. 
Zowell  binnen als buiten het ASC begonnen groepen eigen organisaties in het leven 
tee roepen. Het eerste verband van niet-corps studenten, de Algemeene Studenten 
Bond,, was in 1891 ten onder gegaan. In 1900 werd het Algemene Studenten 
Verbondd (ASV) in het leven geroepen, dat met name erop was gericht 
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studiebelangenn te behartigen. In 1903 fuseerden de ASV, het ASC en de AVSV. Het 
moestt de eenheid in het Amsterdamse studentenleven herstellen, maar het bleek een 
geforceerdee lijmpoging te zijn, die de werkelijke tegenstellingen niet kon verhullen. 
Inn 1911 werd Unitas Studiosorum Amstelodamensium (USA) opgericht die een 
levensvatbaree vereniging voor niet-corpsstudenten bleek te zijn. De houding van het 
corpss tegenover deze club van 'nihilisten' varieerde van welwillend tot koel en 
hooghartig.. De USA groeide uit tot een minder exclusieve variant van het corps. 
Behalvee dat de USA geen ontgroening kende, leek het qua organisatie sterk op het 
ASC.. Ook de respectievelijke katholieke en protestantse verenigingen: Sanctus 
Thomass Aquinas (opgericht in 1900) en het uit 1905 daterende de Societas 
Studiosorumm Reformatorum (SSR, dat overigens al een langere voorgeschiedenis 
kende),, groeiden uit tot broertjes van het corps. Aldus kwamen overeenkomstig de 
tijdgeestt in het Amsterdamse studentenleven de diverse zuilen naast elkaar te 
staan.173 3 

Alleenn de Eerste Wereldoorlog kon bewerkstelligen dat de tegenstellingen 
evenn opzij werden gezet In het studentenblad Propria Cures schreef iemand over 
dezee tijd dat er nog slechts twee partijen waren: gemobiliseerden en niet-
gemobiliseerden. . 

Werkdisputenn als Baco en Newton hadden de problemen in het corps van 
dee jaren negentig niet lang overleefd. Rond de eeuwwisseling verdwenen ze. De 
geschiedeniss van Newton kende in 1899 of 1900 nog een apotheose, toen de dan 
achttienjarigee Brouwer een verpletterende lezing hield over door hem gevonden 
theorema'ss van de vierdimensionale meetkunde in bijzijn van Korteweg, die onthutst 
moett hebben uitgeroepen: 'Ik weet niet wat ik er van denken moet. Het is een grote 
enn geniale vondst, of het is een mystificatie!'175 

Nett als in de vorige periode leken de natuurkundestudenten een wat 
afzijdigee plaats in te nemen. In de genoemde (gezelligheids)organisaties speelden ze 
geenn grote rol. Misschien was het daarom dat Halting alle trends en veranderingen 
stoïcijnss langs zich heen leek te laten gaan. De vereniging kende haar eigen ups en 
downs.downs. Ook in deze periode was het merendeel van de latere promovendi in de 
natuurkundee lid van Halting en droegen ze bij aan de activiteiten, zoals Hallo die 
overr De stralingswetten van Kirchhoff sprak (in 1901); A. Snethlage bracht een keer 
hett onderwerp Radio-activiteit van de atmosfeer (1913), Reeser gebruikte in 1918 de 
titel:: Over de geschiedenis van den osmotische druk. Toch traden er veranderingen 
op.. In het eerste decennium van de eeuw schommelde het ledental tussen de twintig 
enn dertig. In het tweede decennium nam het aantal leden toe, tot tussen de dertig en 
veertig.766 Maar tegelijkertijd namen de activiteiten af. De vergaderingen werden 
steedss slechter bezocht en het werd moeilijker om bestuursfuncties vervuld te krijgen 
enn sprekers te vinden. Het lijk t erop dat veel studenten zich lieten overhalen om twee 
guldenn contributie te betalen, misschien ook met de beste bedoelingen om actief te 
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worden,, maar zich daar uiteindelijk toch niet toe wisten te bewegen. Blijkbaar 
sloegenn ook de natuurfilosofen hun vleugels uit over de verpozingen die het 
studentenlevenn en de grote stad boden en die moeiteloos de concurrentie aankonden 
vann een lezing over de geschiedenis van de rekenkunde of over de betekenis van de 
theoretischee natuurkunde. Wellicht had inmiddels ook de natuurkundestudent een 
watt ruimer budget voor andere bezigheden. Kenmerkend voor de malaise van de 
naoorlogsee jaren bij Halting is een briefje aan het bestuur waarin een lid bedankt 
voorr een aangeboden bestuursfunctie omdat hij had ontdekt dat hij zijn 'heele 
benoemingskanss dank[t] aan 't eenige malen achter elkaar verschijnen van verleden 
jaar*.1777 Tegen het eind van de jaren 1910 werden de vergaderingen steeds schaarser 
enn in 1920 kwamen de activiteiten geheel stil te liggen. 

Haltingg was geen vereniging om voor de gezelligheid lid van te worden. 
Eenn praeses van Halting beklaagde zich over het gebrek aan levendigheid bij de 
leden: : 

Mijj  dunkt iemand die voor 't eerst op Halting komt moet een min of meer 
gedeprimeerdd gevoel krijgen; er heerst iets onwaars, een koude ernst die 
menn van jonge mensen niet kan verwachten. Waarom niet wat meer leven 
enn opgewektheid, die ons in allee opzichten ten goede komen?178 

Hartingg kende wel een dies-viering. Ook daar kwamen echter niet altijd veel leden 
opp af. In 1914 maakten een schamele acht belangstellenden een boottocht naar 
Breukelenn en een koffiemaal aldaar mee.179 

Zoalss P.J. Knegtmans heeft uiteengezet, was in Amsterdam de afstand 
tussenn de student en de professor groot en het contact over het algemeen gering.180 

Bijj  Harting werd gediscussieerd of de hoogleraren wel of niet moesten worden 
uitgenodigdd voor de vergaderingen. Tegenstanders waren bang dat de aanwezigheid 
vann een hoogleraar ten koste zou gaan van ongedwongenheid en de gezelligheid.181 

Anderzijdss is de binding nissen Kohnstamm en Van der Waals een voorbeeld van 
eenn intens contact dat kon ontstaan. Net zoals het intense verdriet van een anonieme 
kandidaatt bij de dood van Bakhuis Roozeboom in Propria Cures: 

Ikk wilde hier alleen uiting geven aan het gevoel van zeer diepe 
verslagenheid,, dat mij Vrijdagmiddag beving bij hett vernemen van de 
doodstijding.. Prof. Roozeboom dood! Lamgeslagen verliet ik het 
laboratoriumm en op straat heb ik loopen huilen, huilen om mijn gestorven 
leermeester.. En ben dit gaan neerschrijven om het vreemde gevoel uit mij 

Potentieell  bestuurslid aan bestuurslid Boerlage 20-9-1918, U.A., archief Harting, 
34. . 
1788 Jaarverslag 1908-1909, U.A., archief Harting, inv. nr. 17. 
1799 Jaarverslag 1914, U.A., archief Harting, inv. nr. 17. 

P.J.. Knegtmans, 'Een eeuwig verlangen: het contact tussen student en docent', in: 
E.. Baaijens, A. Fortuin, H. van Galen e.a. (red.), Een eeuw Universiteit van 
Amsterdam.Amsterdam. Jaarboek 1999 (Amsterdam 1999) 11-21. 
1811 Jaarverslag 1902-1903, U.A., archief Harting, inv. nr. 17. 

134 4 



tee verjagen; maar het wil niet uit me, blijf t me vasthouden. Hiermee eindig 
ik.182 2 

Dee natuurfilosofen kregen in deze periode de beschikking over een 
belangenverenigingg die de contacten met de hoogleraar moest aanhalen: de Natuur-
Philosophischee Studenten Verceniging (NPSV), opgericht in 1898 en later 
omgedooptt in Natuur-Philosophische Faculteit (NPF). De bedoeling was om 
studiebelangenn van de studenten te behartigen door bijvoorbeeld in overleg te treden 
mett hoogleraren en met zusterverenigingen. In 1904 werd in overleg met Lobry de 
Bruinn een collectieve verzekering voor laboranten tegen de gevaren van het 
scheikundigg laboratorium geregeld.183 Verder werden lezingen en excursies 
georganiseerd.. Zeeman gaf in 1900 een lezing over magnetó-optische 
verschijnselen.1844 Vooral in de jaren na de oorlog namen de activiteiten toe. In 
overlegg met Hondius Boldingh werd een fonds in het leven geroepen voor lezingen 
enn excursies. Er werden suiker- en meelfabrieken en bekende bedrijven als Philips, 
Amstell  en Heineken bezocht. Speciaal melding in het jaarverslag van 1921-1922 
werdd gemaakt van een trip naar het cryogene laboratorium in Leiden, waarvoor 
Sissinghh een inleidende voordracht hield. De NPSV was een overkoepelde 
belangenclubb voor alle georganiseerde en niet-georganiseerde studenten. Uit de lijst 
vann promovendi waren Mogendorff, J. Geest, B.M. Van Dalfsen, Woltjer, C.M. 
Hoogeboom,, A. Snethlage, H.B.J. Dik, De Groot en P. Bosch in elk geval betrokken 
bijj  de NPSV.185 

1822 Cand., 'In memoriam. Prof. dr. H.W. Bakhuis Roozeboom. Overleden 8 februari 
1907',, Propria Cures 18 (1906-1907) 197. 
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TabelTabel 3.4 Promovendi natuurkunde deel 2 

19066 B.M. van Dalfsen, Verzadigingsoppervlakken bij tertiaire mengsels Van der 
Waalss sr. 
19066 E.E. Mogendorff, Spectraalreeksen Zeeman 
19088 H.C. Schamhardt, Isothermen van mengsels van benzol en aether Van der 
Waalss sr. 
19088 G. van Rij , Schijnassociatie ter verklaring van de verschillen tusschen de 
uitkomstenuitkomsten van het experiment en de toestandsvergelijking van Van der Waals Van 
derr Waals sr. 
19088 C. Dorsman, Isothermen van mengsels van zoutzuur en koolzuur Van der 
Waalss sr. 
19099 Mevr. H.B. van Bilderbeek-van Meurs. Magnetische splitsing van het ultra-
violetteviolette ijzerspectrum (A2300-M500) Zeeman 
19099 A. Vas Nunes, Experimenteel onderzoek van klokken van F. Hemony Zeeman 
19111 Mej. LM . Graftdijk , Magnetische splitsing van het nikkel- en kobalt-spectrum 
enen van het ijzer-spectrum (A4400-A6500) Zeeman 
19122 J.C. Reeders, Condensatie-verschijnselen van eenige binaire stelsels 
Kohnstamm m 
19122 Th. van Lohuizen, Bijdrage tot de kennis van lijnenspectra Zeeman 
19144 H.R. Woltjer  Magnetische splitsing en temperatuur Zeeman 
19144 K.W. Walstra, Isothermen van waterstof bij 15°C, 5°Cen20°C, tot 2200 
atmosferenatmosferen Kohnstamm 
19155 P.J. Nieuwkamp, Ontmenging bij binaire mengsels Kohnstamm. 
19155 N.H. Kolkmeijer , Eliminatie van de begrippen assenstelsel, lengte en tijd uit 
dede vergelijking voor de planetenbewegingen Sissingh 
19166 C.M. Hoogeboom, Electro-optische verschijnselen in nevels Zeeman 
19177 Mej. A. Snethlage, Molekulair-kinetische verschijnselen in gassen, 
ingezonderheidingezonderheid der Brownsche beweging Van der  Waals jr . 
19188 J.J. Haak, Experimenteel onderzoek naar het verschil in optische geaardheid 
vanvan vloeibaar en vast kwik, zoomede naar zich daarop vormende oppervlakte-lagen 
Sissingh Sissingh 
19199 P.A. van der  Harst, Waarnemingen over de spectra van tin, lood, antimoon, en 
bismuthbismuth in het magnetisch veld Zeeman. 
19211 CA. Reeser, Uitbreiding der theorie van den compensator van Babinet, 
benevensbenevens een onderzoek naar de ware optische constanten van kwik en zich daarop 
vormendevormende oppervlaktelagen Sissingh 
19222 H.WJ. Dik, Spectra onder bijzondere omstandigheden Zeeman 
19233 W. de Groot, Recherches sur la fluorescence par rates Zeeman 
19233 P. Bosch, Over de fotografische werking en het licht-opwekkend vermogen van 
dede stralen welke polonium uitzendt Zeeman 
19244 J. Th. Groosmuller, Considerations théoriques relatives aux champs de 
polarisationpolarisation de nicols et au compensateur de Babinet Sissingh 
19244 H. Walch, De bepaling van het electro-optisch Kerr-effect in vloeibare gassen 
metmet een toepassing op zuurstof. Zeeman. 
19244 A.M.J.F. Michels, Het nauwkeurig meten van isothermen, Kohnstamm 
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19255 C. Zwikker , Physische eigenschappen van Woljraam bij hooge temperatuur 
Zeeman. . 
19266 J. Ellerbroek, De invloed der temperatuur op geadsorbeerde gaslagen en op 
optischeoptische constanten bij kwik Zeeman 
19266 F. de Boer, Nauwkeurige metingen der K-röntgen-absorptiespectra van het 
cobaltcobalt en zijn verbindingen Sissingh 
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HoofdstukHoofdstuk 4 Fysica in Tweestromenland 

Inn de Leidse fysische wetenschap waren al vanaf de jaren tachtig van de negentiende 
eeuww de twee grote stromingen vertegenwoordigd waarin de fysica van die tijd onder 
tee verdelen valt: het elektromagnetisme en de moleculaire fysica. De laatste 
behandeldee het gedrag van gassen en vloeistoffen op basis van posities en snelheden 
vann de deeltjes, het elektromagnetisme richtte zich daarentegen op de interne 
structuurr van de atomen en de wisselwerking met de continue wereld van 
elektromagnetischee velden. Nadat in de vorige periode met Van der Waals alleen de 
moleculair-fysischee tak was vertegenwoordigd kwam na de eeuwwisseling het 
Amsterdamsee onderzoek tot wasdom door de toevoeging van het elektromagnetisme. 
Mett de komst van Zeeman (en in mindere mate Sissingh) dook de Amsterdamse 
fysicaa in het inwendige van het atoom. 

**  1. De handen en ogen van Lorentz 
Inn het Leidse laboratorium werd eindjaren tachtig, beginjaren negentig nog altijd 
magneto-optischh onderzoek verricht, hoewel de cryogene experimenten steeds meer 
dee aandacht kregen. Vooral het kerreffect mocht zich op belangstelling verheugen. J. 
Kerrr (1824-1907) had in 1877 ontdekt dat wanneer lineair gepolariseerd licht tegen 
eenn spiegelende pool van een magneet wordt weerkaatst, er een verandering in de 
polarisatiee optreedt. Het teruggekaatste licht blijkt elliptisch gepolariseerd te zijn. De 
suggestiee werd gewekt dat er een interactie optrad tussen materie, magnetisme en 
licht.. Het kon een sleutel zijn tot Lorentz' elektronentheorie waarin de relatie tussen 
elektromagnetismee en materie werd uitgewerkt. 

Bijj  het kerreffect kan de gereflecteerde elliptisch gepolariseerde lichtstraal 
wordenn beschouwd als de superpositie van de 'normaal' teruggekaatste lineair 
gepolariseerdee lichttrilling en een nieuwe component loodrecht daarop die ermee uit 
fasee trilt. Deze nieuwe component die blijkbaar door het gemagnetiseerde metaal in 
hett leven was geroepen, werd de magnetische lichtvector genoemd.186 

Sissinghh was één van degenen die zich in Leiden met het kerreffect 
bezighield.. Niet alleen zijn proefschrift handelde erover, ook zijn onderzoek in de 
jarenn daarna op het Leidse laboratorium stond in het teken van het kerreffect. De 
belangrijkstee bevinding was dat hij een ander faseverschil mat tussen de 
samenstellendee componenten van de elliptisch gepolariseerde lichtstraal dan door 
Lorentzz op theoretische gronden was berekend. Het frappante was dat deze 
discrepantiee in theoretisch berekend en experimenteel bepaald faseverschil constant 
wass ongeacht de invalshoek van het licht Sissinghs metingen aan fasen en 
amplitudess van het kerreffect bij een ijzeren spiegel culmineerde in Metingen over 
Kerr'sKerr's verschijnsel bij magnetisatie evenwijdig aan het spiegelend oppervlak dat in 
18900 verscheen als deel in de reeks Verhandelingen der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen.Wetenschappen. Aan het eind van de studie meldde Sissingh dat hij vanaf 1889 bij 

R.. Sissingh, *Physische optica', in : J. Bosscha, Leerboek der natuurkunde en van 
harehare voornaamste toepassingen. Vierde boek Tweede stuk Physische optica IV 
(Leidenn 1894-1907) 671-691. 
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zijnn metingen 'onvermoeid terzijde' werd gestaan door de student 'den Heer P. 
Zeeman*.1" " 

Zeemann onderwierp het Sissinghse faseverschil aan een verder onderzoek. 
Hijj  promoveerde op Metingen over het verschijnsel van Kerr bij polaire 
terugkaatsingterugkaatsing op ijzer, kobalt en nikkel, in 't bijzonder over Sissingh's magneto-
optischoptisch phaseverschü (1893), waarin hij mat hoe het Sissinghse faseverschil was 
wanneerr de magnetische veldlijnen loodrecht op het spiegelende ijzeroppervlak 
stondenn (Sissingh deed onderzoek met veldlijnen parallel aan het oppervlak), hoe het 
uitpaktee bij kobalt en nikkel en hoe het faseverschil varieerde voor verschillende 
kleurenn licht Met het Sissinghse faseverschil zou het met een sisser aflopen, toen 
Windd er in 1898 een verklaring voor kon geven die het in overeenstemming bracht 
mett de elektronentheorie.188 

Zeemann noemde het kerreffect later de tweede van drie grote magneto-
optischee vondsten van de negentiende eeuw. De eerste was van Faraday uit 1845, die 
waarnamm dat het polarisatievlak van licht draait als het door een gemagnetiseerd 
mediumm wordt geleid. De derde was Zeemans eigen ontdekking.189 

Tijdenss de vele metingen aan het kerreffect kwam Zeeman op het idee dat 
inn plaats van licht te manipuleren middels reflectie op een spiegelende magneet, 
magneetveldenn misschien ook het licht van een vlam zouden kunnen beïnvloeden. 
Toenn hij deze gedachte uitwerkte door een natriumvlam in een magneetveld te 
plaatsenn leverde dat echter geen resultaat op. Het spectrum vertoonde geen zichtbare 
sporenn van verandering. Zeeman liet zich enige tijd later echter door zijn grote 
voorbeeldd Faraday inspireren om de proef te herhalen. Hij had gelezen dat de Britse 
experimentatorr in de nadagen van zijn carrière had onderzocht of het spectrum van 
eenn vlam te manipuleren was door er een magneetveld op te zetten. Het resultaat van 
hett experiment was negatief, maar als een 'ziener' als Faraday een dergelijk 
experimentt de moeite waard vond, zo redeneerde Zeeman, dan was de proef met 
inmiddelss verbeterde apparatuur het herhalen waard. Vooral de aanwezigheid van 
eenn Rowlandse tralie was een grote stap voorwaarts ten opzichte van de 
omstandighedenn waarin Faraday en Zeeman eerder hun werk hadden moeten 
verrichten.. Het was overigens volgens de natuurkunde van die tijd geenszins 
vanzelfsprekendd dat de proef resultaat zou opleveren. Maxwell had over atomen en 
moleculenn gezegd: 'No power in nature can now alter in the least either the mass or 
thee period of any of them'. Hoewel het inzicht groeide dat spectraallijnen in code een 
internee structuur van atomen verraadden, waren er fysici die het ondeelbare atoom 
bepleitten.. Met name door hen die het model van het vortex-atoom aanhingen (het 
ideee dat een atoom wordt gevormd door een werveling in de ether). I9° 

Alleenn al daarom was het van groot belang dat Zeeman nu wel succesvol 
was.. Het lukte Zeeman om dankzij een Rowlandse tralie waar te nemen dat 

R.. Sissingh, Metingen over Kerr's verschijnsel bij magnetisatie evenwijdig aan 
hethet spiegelend oppervlak {verhandelingen der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen;Wetenschappen; 28) (Amsterdam 1890). 
1888 Sissingh, 'Physische optica', 681-684. 
1899 Zeeman, Researches, 24-25. 
1900 Klinkenberg, 'Discovery', 222; H. Kamerlingh Onnes, 'Zeeman's ontdekking van 
hett naar hem genoemde effect', Physica. Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde 
11 (1921) 241-250, aldaar 242-243; Zeeman, Researches, 24-26. 
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spectraallijnenn van natrium zich onder invloed van een magnetisch veld verbreedden 
tott twee a drie keer de oorspronkelijke breedte. De reactie van Zeeman op deze 
doorbraakk was typerend voor zijn temperament en zijn onderzoeksethiek. Hij bracht 
niett onmiddellijk zijn vondst triomfantelijk naar buiten, maar ging allereerst eens 
rustigg nadenken over waar het in het experiment fout zou kunnen zijn gegaan. Zo zou 
dee verbreding van de spectraallijn veroorzaakt kunnen zijn geweest doordat de 
temperatuurr en de druk van de lichtbron werden verhoogd door het magneetveld. Dat 
kann aanleiding geven tot drukverbreding. Zeeman dacht na over alternatieve 
lichtbronnenn en begon het natriumpreparaat in glazen en porseleinen buisjes te doen 
omm het beter te kunnen manipuleren. Met vallen en opstaan lukte het uiteindelijk om 
vastt te stellen dat de verbreding optrad onmiddellijk na het aanzetten van de 
magneet,, waarmee de drukverbreding als oorzaak uitgesloten was. Pas twee maanden 
naa de ontdekking bracht Zeeman Kamerlingh Onnes ervan op de hoogte, die het via 
dee Koninklijke Akademie naar buiten bracht. In woorden van Van der Waals jr. 
krijgtt men bij Zeeman de indruk dat 'niet de experimentator zelf aan het woord is, 
maarr een eenigszins onwelwillend criticus, die er niet zoozeer op uit is, de proeven 
opp hun juiste waarde te schatten, en er de gevolgen van na te gaan, dan wel zich in 
geenn geval iets op de mouw te laten spelden*.191 

Watt Zeeman als een verbreding waarnam, was in feite een splitsing van de 
oorspronkelijkee spectraallijn. Lorentz kon dat op basis van zijn elektronentheorie 
vrijj  eenvoudig voorspellen. Volgens de elektronentheorie bevat ieder atoom een 
geladenn deeltje ('ion') dat onder invloed van elastische krachten een harmonische 
trillin gg kan uitvoeren, bijvoorbeeld bij verhitting. Deze beweging vindt in alle 
richtingenrichtingen plaats en is te beschrijven met de algemene bewegingsvergelijking. 

m — - * rr (4.1) 

Dee linkerterm geeft het product van de massa en de versnelling van het ion. Rechts 
staatt de kracht die op het ion werkt. Deze is evenredig met de uitwijking (r) van de 
evenwichtstand.. Het soort licht dat materie kan uitzenden hangt samen met de 
trillingenn van het ion. De frequentie van het licht komt overeen met de (eigen) 
trillingsfrequentie.. Wordt er een magneetveld geactiveerd dan zal het ion daarvan 
eenn kracht ondervinden. Zijn beweging verandert, het uitgezonden licht eveneens. 

Dee (Lorentz)kracht die het ion vanwege van magneetveld ondervindt, wordt 

gegevenn door ev X H , met e de elementaire lading, V de snelheid van het ion en 

HH de magnetische veldsterkte. Is het magnetisch veld gericht in de Z-richting, dan 

J.D.. van der Waals jr., Toespraak tot professor doctor Pieter Zeeman op den 
25stenn Mei 1935', in: Pieter leeman 1865 - 25 Mei -1935. Verhandelingen op 25 
meimei 1935 aangeboden aan prof. dr. P. Zeeman (Den Haag 1935) 1-7, aldaar 2; W.P. 
Troelstra,, De ontdekking van het zeemaneffect (Doctoraalscriptie; Amsterdam 1992) 
9-22. . 
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verandertt de bewegingsvergelijking voor de bewegingen in de X- en Y-richting, 
terwijll  ze in de Z-richting onveranderd blijft192: 

dd22xx , eH dy 
mm — - = -fct + - (4.2) 

dtdt22 c dt 

dd22yy , eH dx 
m—f-m—f- = -ky + (4.3) 

dtdt22 c dt 

dd22z z 
m~m~TT = -kz. (4.4) 

at at 

Dee laatste differentiaalvergelijking heeft de algemene oplossing: 

Z-aZ-a cos(Gï 0t + <p ) (4.5) 

ieC700 = J — waarinn atn<p constanten zijn en de frequenti 

Dee andere differentiaalvergelijkingen kennen twee combinaties als oplossing: 

xx - ax cos{wxt + <px) (4.6) 

yy = - a, sin(tD xt + <px) (4.7) 

en n 

xx = a2 cos(w 2t + <p2) (4.8) 
yy = a2sm(w2t + <p2). (4.9) 

Tweee nieuwe frequenties Wl end 2 zijn te destilleren uit: 

eH eH 
mm22 tux=ml (4.10) 

me me 

1922 Onderstaande afleiding is gebaseerd op: AJ. Kox, The discovery of the electron: 
II .. The Zeeman effect', European journal of Physics 18 (1997) 139-144, aldaar 142. 
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22 eH 2 

m\m\ +—GT2=G70
2. (4.11) 

me me 
Err wordt nu dus licht uitgezonden met drie verschillende frequenties. Indien het 
verschill  tussen de oude en de nieuwe frequenties relatief klein is, wordt dit verschil 
gegevenn door: 

ACTT = (met Am = \üI1-tU0\ = |c72 -GJ0| ) (4.12) 

Dee evenredigheid tussen het frequentieverschil en e/m is van belang voor wat volgt. 
Zeemann heeft zelf de meest aanschouwelijke wijze bedacht om het 

zeemaneffectt uiteen te zetten. Stel een geladen deeltje voor dat een harmonische 
bewegingg uitvoert. Deze beweging kan, zoals in afbeelding 4.1 aangegeven, worden 
ontbondenn in een harmonische beweging over de Z-as en twee tegengestelde 
cirkelbewegingenn om de positieve Z-as. In de afbeelding staat met de dubbele pijltjes 
aangegevenn welke krachten de cirkelende ladingen ondergaan wanneer een 
magneetveldd wordt geactiveerd langs de Z-as. Duidelijk is dat de Lorentzkracht in 
hett ene geval de periode van het deeltje vergroot en in het andere geval verkleint 
Alduss ziet men de drie frequenties (W0,Wl enG72) ontstaan. Wat deze tekening 

tevenss duidelijk maakt, is dat de waarnemingsrichting van invloed is op de 
spectraallijnenn die tevoorschijnn komen. Gaat het licht in loodrechte richting het 
magneetveldd binnen, wat het geval is bij de 'klassieke' opstelling waarbij licht tussen 
dee polen van een magneet wordt geloodst, dan verschijnen drie spectraallijnen, een 
triplet.triplet. De middelste correspondeert met de 'ongestoorde' trilling langs de Z-as en is 
lineairr gepolariseerd. De flankerende lijnen corresponderen met de lagere en de 
hogeree frequentie, en zijn, hoewel er in het X,Y-vlak een cirkelbeweging wordt 
uitgevoerd,, ook lineair gepolariseerd. Dit laatste hangt samen met het feit dat het ion 
inn de bewegingsrichting geen straling uitzendt. De twee spectraallijnen aan de zijkant 
zijnn lineaire projecties van de cirkelbeweging. Deze waarneming volgens de 
klassiekee opstelling, loodrecht op de magnetische veldlijnen, heet het transversale 
effect. . 

Inn aanvulling op deze waarnemingen maakte Zeeman een opstelling waarbij 
hijj  gaten boorde in de magneet om het licht parallel aan het veld te laten gaan. Bij 
dezee waarnemingsrichting, in de Z-richting, kijkt men in de bewegingsrichting van 
dee middelste component die om de juist genoemde reden (dat een lading geen 
stralingg uitzendt in haar bewegingsrichting) wegvalt Er blijven bij dit longitudinale 
effectt twee lijnen over, een doublet Bovendien zijn de twee lijnen nu (in 
tegengesteldee richting) circulair gepolariseerd. 

Omdatt de doubletten en tripletten nog niet door Zeeman konden worden 
waargenomen,, werd de vaststelling van de polarisatie de lakmoesproef voor Lorentz' 
verklaringg van de verbreding der spectraallijnen. De verbrede lijn van de klassieke 
opstellingg bleek inderdaad aan de randen lineair gepolariseerd en bij de 
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'longitudinalee opstelling' kon Zeeman constateren dat de randen van de verbreding 
circulairr waren gepolariseerd.193 

Hett was maar goed dat dit 'bewijs' kon worden geleverd, want het 
zeemaneffectt bleek een nogal onverwachte en ongeloofwaardige uitkomst te bieden 
voorr de verhouding tussen lading en massa van het ion. Hoewel Zeeman slechts een 
verbredingg waarnam, kon hij door deze te meten toch een schatting maken van de 
afstandd tussen de samenstellende spectraallijnen. Omdat de afstand tussen de 
spectraallijnenn correspondeert met het verschil in frequentie, was het mogelijk om 
mett behulp van vergelijking (4.12) tot een behoorlijke schatting van e/m te komen. 
Dezee uitkomst moet Lorentz en Zeeman nogal hebben verbaasd. Zij hadden niet 
verwachtt dat de verhouding tussen lading en massa van het ion in de orde van 
100 (in elektromagnetische eenheden per gram) lag, ofwel dat de lading in zo'n klein 
deell  van de massa was geconcentreerd. Bij een ion hadden de fysici zich iets 
voorgesteldd als de bekende elektrolytische ionen die chemici zagen vrijkomen 
wanneerr zij een zoutoplossing onder elektrische spanning zetten. Ze zullen ten 
hoogstee een verhouding e/m van de kern van een waterstofatoom (een proton) 
hebbenn verwacht. Die heeft echter, zoals later bleek, een massa die zo'n 1800 keer 
zoo groot is als die van het elektron. Ter onderscheiding van de elektrolytische ionen 
sprakk Zeeman van iichtionen' als het ging om de ionen die bij het zeemaneffect een 
roll  speelden. Overigens zou Zeeman, wanneer de verhouding wel de voorspelde 
waardee had gehad, de magnetische splitsing nooit hebben waargenomen. Door de 
omgekeerdee evenredigheid tussen frequentieverschil en massa die uit (4.12) naar 
vorenn komt, zouden bij een (veel) grotere massa de gesplitste spectraallijnen veel te 
dichtt bij elkaar hebben gelegen.194 

Intussenn had Zeeman een werkelijke splitsing nog niet waargenomen. Dat 
werdd het eerste wetenschappelijke resultaat in zijn hoedanigheid als Amsterdams 
fysicus.. Met behulp van betere apparatuur en een strategische keuze van het 
preparaatt (cadmium) lukte het Zeeman om zowel de tripletten als de doubletten 
waarr te nemen. Hij ontdekte in deze tijd bovendien dat hij hett ion abusievelijk een 
positievee lading had toegedicht. Het ion met de opmerkelijk hoge lading/massa-
verhoudingg bleek een negatieve lading te dragen. Zeeman, niet ongevoelig voor de 
poëziee van de laatste decimaal, probeerde de nauwkeurigheid van die verhouding te 
vergroten.. Ook onderzocht hij of de verhouding steeds dezelfde was, of er wel 
sprakee was van slechts één ion dat verantwoordelijk was voor de lichtemissie. 
Misschienn bestonden er wel verschillende soorten Iichtionen. Het was hiervoor dat 
hijj  de fotografie voor het eerst aanwendde bij zijn onderzoek.195 

Terwijll  Zeeman zijn aandacht op de raadselachtige verhouding e/m richtte, 
warenn ook andere onderzoekers met het zeemaneffect aan de slag gegaan. Zeemans 
ontdekkingg was in de fysische gemeenschap niet onopgemerkt gebleven en nodigde 
uitt tot verder onderzoek. Bij dat onderzoek bleek al snel dat de magnetische splitsing 
langg niet altijd de door Lorentz voorgeschreven tripletten en doubletten opleverde, 
maarr ook ingewikkelder patronen, waarvoor het harmonisch trillende ion geen 
verklaringg kon bieden. Fysici als M.A. Cornu, T. Preston en A.A. Michelson stootten 

Troelstra,, Ontdekking, 19-21; Kox, Troelstra, 'Zeeman-effect', 158. 
Troelstra,, Ontdekking, 33-35; Kox, Troelstra, 'Zeeman-effect', 159-160. 
Zeeman,, Researches, 54-58. 



inn 1897 en 1898 op splitsingen in meer dan drie componenten of vonden andere dan 
dee door Lorentz voor mogelijk gehouden afstanden tussen de lijnen. Deze effecten, 
waarvoorr de verzamelnaam anomaal zeemaneffect is geïntroduceerd, heeft Lorentz 
proberenn te verklaren door de aanwezigheid van meerdere ionen in het model te 
introduceren.. Dat lukte niet bevredigend, wat geen wonder is omdat het anomale 
zeemaneffectt niet is te begrijpen zonder het elektronspin, en dat werd pas in 1925 
ontdekt.. Inmiddels kwam er wel goed nieuws uit Engeland waar J.J. Thomson een 
verhoudingg e/m had vastgesteld bij kathodestraling die belangrijk overeenkwam met 
dee waarde door Zeeman bepaald. Het was de beslissende stap ter identificatie van het 
elektron. . 

Err wordt wel gesteld dat Zeeman de ontdekking van het anomale effect 
mistee vanwege de te weinig stabiele omgeving (zie paragraaf 3.6). Dit is maar ten 
delee waar. Uit zijn eigen relaas blijkt dat hij wel degelijk ongeveer gelijk met Cornu, 
Prestonn en Michelson een anomale splitsing waarnam. Omdat hij echter een groot 
vertrouwenn had in Lorentz' model schatte hij de anomalie in als een storing of 
afwijkingg van weinig principiële aard. Toen e/m in de Amsterdamse omstandigheden 
niett verder spectroscopisch kon worden verfijnd, ging Zeeman zijn opstelling 
gebruikenn voor onderzoek dat niet te hoge eisen stelde aan de nauwkeurigheid.196 

AfbeeldingAfbeelding 4.1 Zeemaneffect bij een in drieën ontbonden beweging 

H H 

Bron:: De Groot, Bakker, 'Zeeman', 103 

**  2. Los van Lorentz 
Voorall  na zijn nobelprijs bewoog Zeeman zich steeds meer in de wetenschappelijke 
wereldd en breidden zijn contacten met collega-fysici zich uit. Zijn wetenschappelijke 
horizonn verbreedde zich en zijn onderzoek ging meer bestrijken dan het toetsen van 
Lorentz'' theorieën. De meest vruchtbare van deze contacten was de samenwerking 
mett Voigt (1850-1919). Deze Duitse fysicus inspireerde tot een type onderzoek 
aann het zeemaneffect waarvoor niet al teveel nauwkeurigheid was vereist. 

1966 Ibidem, 58-59; Klinkenberg, 'Discovery', 226. 
1977 Troelstra, Ontdekking, 43-45. 
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Voigtss theoretische inzichten gingen uit van het inverse zeemaneffect. Dat 
will  zeggen dat in plaats van de magnetische splitsing van uitgezonden licht, de 
splitsingg van absorptiespectra werd bekeken. Leidt men licht met een continu 
spectrumm door een verhit preparaat dat zich in een magneetveld bevindt, dan kan 
zo'nn invers zeemaneffect worden verkregen. De verschijnselen die zich bij absorptie 
voordoenn zijn mutadis mutandis gelijk aan die zich bij emissie voordoen. Op het 
schermm verschijnt een spectrum waarvan de oorspronkelijke absorptielijnen na 
activeringg van het magneetveld zijn gesplitst.198 

Vanuitt het inverse effect behandelde Voigt het zeemaneffect zonder in te 
gaann op het door Lorentz geschetste mechanisme van het harmonisch trillende ion, 
enn alle theoretische tekortkomingen die met Lorentz*  model gepaard gingen.199 In 
plaatss van een verzameling trillende ladingen beschouwde Voigt het preparaat 
waarinn de magnetische splitsing werd veroorzaakt veeleer als een medium dat 
optischee effecten veroorzaakt Die effecten betroffen met name dispersie, te 
vergelijkenn met bekende dispersie-effectenn in andere media, zoals kristallen. Vanuit 
dezee invalshoek probeerde Voigt evenals Lorentz het (anomale) zeemaneffect te 
verklaren.2000 Net zomin als Lorentz slaagde Voigt hierin, maar zijn zienswijze 
leverdee wel enkele andere inzichten op. Zoals de voorspelling van het optreden van 
tweee belangrijke verschijnselen die volgens de optica gepaard moesten gaan met het 
zeemaneffect:: dubbelbreking en het faradayeffect 

Voigtt zag in het zeemaneffect analogieën met optische verschijnselen die 
zichh in anisotrope media voordoen. In anisotrope media hangt het fysisch gedrag 
(bijvoorbeeldd de loop van een lichtstraal) af van de richting die wordt genomen in 
datt medium. Sommige kristallen zoals kalkspaat gedragen zich anisotroop. Stuurt 
menn een lichtstraal door kalkspaat, dan splitst deze zich in twee lineair 
gepolariseerdee lichtbundels. De invallende lichtstraal moet worden beschouwd als 
samengesteldd uit twee loodrecht op elkaar staande componenten. Deze componenten 
krijgenn door het anisotrope karakter van het kristal een verschil in 
voortplantingssnelheidd en breking. De splitsing die het gevolg is, wordt 
dubbelbrekingg genoemd. 

Voigtt zag een analogon hiervan in het transversale zeemaneffect (licht 
uitgezondenn loodrecht op de magnetische krachtlijnen). Door het magnetisch veld 
wordtt van het verhitte preparaat een anisotroop medium gemaakt, met name in de 
buurtt van de absorptielijnen. In concreto betekent dit dat de (geabsorbeerde) trilling 
vann de trillingsrichting parallel aan de veldlijnen een andere snelheid en een andere 
brekingsindexx krijgt dan de trilling loodrecht. Er vindt daarom in de buurt van de 
absorptielijnenn dubbelbreking plaats. Dit werd onder meer aangetoond door 
Zeemanss promovendus J. Geest201 

Eenn ander optisch verschijnsel dat met anisotrope media samenhangt is het 
faradayeffectt Het faradayeffect is de draaiing van het polarisatievlak van een lineair 
gepolariseerdee lichtstraal wanneer het door een verhitte metaaldamp (Faraday 
gebruiktee als medium zwaar glas) wordt geleid waarop een magneetveld staat 

Zeeman,, Researches, 43-53. 
1999 H.A. Lorentz, 'De theoretische beteekenis van het Zeeman-effect', Physica. 
NederlandschNederlandsch tijdschrift voor natuurkunde 1 (1921) 228-241, aldaar 240-241. 
2000 Troelstra, Ontdekking, 57-59. 
2011 Ibidem, 50-51; Zeeman, Researches, 85-92. 
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parallell  aan de lichtstraal. Om het faradayeffect te verklarenn moet de lineair 
gepolariseerdee lichtstraal worden beschouwd als de superpositie van twee 
tegengesteldd draaiende circulaire lichtgolven. Onder invloed van het 
(gemagnetiseerde)) medium krijgt nu de rechtsdraaiende golf een andere snelheid dan 
dee linksdraaiende golf. Telt men nu beide golven op dan is het resultaat een vlakke 
golff  met een polarisatievlak dat draait naarmate de golf zich in het medium 
voortplant. . 

Hett faradayeffect ontstaat ook in de buurt van de absorptielijnen van het 
inversee longitudinale zeemaneffect. Het is theoretisch aan te tonen dat in het 
frequentiegebiedfrequentiegebied vlakbij de oorspronkelijke spectraallijn de rotatie twee keer van 
tekenn verandert en bovendien een veel grotere waarde heeft dan voor frequenties die 
verderaff  liggen. Ook dit werd empirisch aangetoond, zoals in Hallo's promotie-
onderzoek. . 

Doorr Voigts fenomenologische benadering konden vaak subtiele spectrale 
verschijnselenn worden begrepen, die zich bij de bestudering van het zeemaneffect 
voordeden.. De verrassingen die het zeemaneffect soms bood, zoals nieuwe soms 
nauwelijkss waarneembare splitsingen, konden beter worden geïnterpreteerd. Dit 
kwamm van pas bij de laatste tak van het Amsterdamse onderzoek aan het 
zeemaneffectt van deze periode, het vergelijken van splitsingspatronen binnen een 
seriee spectraallijnen en van vergelijkbare spectraallijnen in verschillende elementen. 
Ditt onderzoek was niet alleen bedoeld om het inzicht in het zeemaneffect te 
vergroten,, maar ook om een beter inzicht te krijgen in de atoombouw en de relaties 
tussenn de (series) spectraallijnen van verschillende elementen. Het bleek namelijk 
datt spectraallijnen die tot dezelfde serie behoren eenzelfde patroon van magnetische 
splitsingg vertonen, en bovendien dat overeenkomstige lijnen bij verschillende 
elementenn een gelijke magnetische splitsing laten zien. Een mooi succes werd door 
Zeemann behaald toen hij erin slaagde om onder meer dankzij deze wetenschap het 
ultiemee bewijs te leveren dat lithium tot de alkalimetalen behoort Bij de promovendi 
wass bijvoorbeeld Graftdijk actiefin dit programma. Zij maakte in haar proefschrift 
eenn vergelijking tussen magnetische splitsingen bij ijzer, kobalt en nikkel.203 

Hett zal voor Zeeman verheugend zijn geweest dat de magnetische splitsing, 
behalvee dat ze het innerlijk van het atoom ontsluierde, nog andere toepassingen 
bleekk te hebben. Al in 1896 had hij erop gewezen dat de sterke magnetische 
krachten,, die aan het zonneoppervlak werden vermoed, hun weerslag moesten 
hebbenn op de spectraallijnen van het geëmitteerde licht. In 1908 kreeg Zeeman een 
brieff  van de astronoom G. A. Hale, waarin hij mededeelde dat in zonnevlekken 
magnetischee splitsing van spectraallijnen was waargenomen. Althans dat vermoedde 
hij.. Zeeman werd gevraagd zijn licht erover te laten schijnen. Het was uit 
waarnemingenn bekend dat in de zonnevlekken een wervelbeweging plaatsvond. Als 
hett nu geladen deeltjes waren die daar ronddraaiden, moest er een magnetisch veld 
meee zijn geassocieerd. Dat magneetveld zou dan loodrecht op het vlak van draaiing 
vann de geladen deeltjes staan. Kijkt men naar het midden van de zon, dan kijkt men 
opp het vlak van draaiing van de wervels en zouden de spectraallijnen een 
longitudinaall  effect moeten verraden. Hale had inderdaad een doublet met een 
circulairee polarisatie waargenomen. Zeeman was bijna overtuigd door deze 

Ibidem,, 71-85; Troelstra, Ontdekking, 46-49. 
Zeeman,, Researches, 61-70. 
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gegevens,, maar droeg ter verder onderzoek aan dat de zonnevlekken aan de rand van 
dee zon logischerwijs een transversaal effect moesten vertonen. Verder kon worden 
onderzochtt of de circulaire polarisatie van teken veranderde,, wanneer de wervels 
andersomm draaiden. Hale kon enige tijd later beide door Zeeman ingebrachte 
voorspellingenn bevestigen. Uit de metingen naar de mate van splitsing van de 
spectraallijnenn bleek dat de magnetische veldsterkte van de wervels ongeveer vier 
teslaa was (veertigduizend Gauss).204 

Zeemanss monografie Researches in magneto-optics, die in 1913 verscheen, 
kann als een soort afsluiting worden gezien van een eerste periode van magneto-
optischh onderzoek. Hij wendde zijn blik, in afwachting van een nieuw laboratorium, 
vann 'de wereld der kleinste afmetingen' af en vulde de jaren 1910 verder met 
onderzoekk aan de relativiteitstheorie. De eerste serie proeven betrof het meten van de 
lichtsnelheidd in bewegende, transparante lichamen, met name water, glas en kwarts. 
Dee proeven met water vonden plaats in de jaren 1915-1916 en waren een herhaling 
vann een proef van H. Fizeau die halverwege de negentiende eeuw de 
voortplantingssnelheidd van licht in stromend water had gemeten. 

Fizeauu had op basis van verschuivingen in interferentiepatronen de 
snelheidsveranderingg van licht in stromend water gemeten, teneinde de invloed van 
eenn bewegend medium op de voortplantingssnelheid van licht te bepalen. Hij testte 

ff i \ 
dee door Fresnel afgeleide snelheidsverandering: 1 r- V, waarin fi de 

ll f ) 
brekingsindexx is en v de snelheid van het transparante medium. Lorentz had in 1895 
inn het kader van zijn elektronentheorie een aanpassing gemaakt waardoor de 

11 X_ dfi_, 
fifi 22 // dX 

licht2055 Zeeman wilde deze aanpassing, die inmiddels was ingebed in de speciale 
relativiteitstheorie,, aan experimenteel onderzoek onderwerpen. 

Hett meten van de lichtsnelheid in vaste stoffen, waarmee Zeeman in 1919 
enn 1920 aan de slag ging, was veel lastiger dan in stromend water. Voor het meten 
vann de lichtsnelheid in glas moest een ingenieuze constructie worden gebouwd, 
waarinn een glazen staaf met hoge snelheid op een metalen rail heen en weer werd 
bewogen.. Ede maal per seconde bereikte de slee een maximale snelheid van 36 
km/u.. Zodra de staven gingen bewegen vond er een verschuiving plaats in het 
interferentiepatroonn van de twee lichtbundels, waarvan één met de staaf mee en de 
anderr tegen de beweging van de staaf in ging.206 Hulp kreeg hij van zijn assistent De 
Groot,, die er tijdens zijn promotieplechtigheid ook de credits voor kreeg: 'Ik 
herinnerr mij gaarne hoe gij het waart, die door een kunstige verbinding van touwtjes 
enn koperen schroeven assistentie bij een deel der proeven overbodig wist te maken 
enn op groote afstand fijne draaiingen van uw zitplaats uit wist te bewerken'.207 De 
opstellingg van De Groot en Zeeman leidde tot een resultaat dat de door de 

coëfficiëntt veranderde in: (1 —), met X voor de golflengte van het 

2044 De Groot, Bakker, *Zeeman\ 111-112; Klinkenberg, 'Discovery' 229-230; 
Zeeman,, Researches, 125-135. 
2055 J.B. Spencer, 'Zeeman, Pieter', DSB XIV, 579-599, aldaar 598. 
2066 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 117. 
2077 Kladaantekeningen van toespraken bij promoties, Zeemanarchief, inv. nr. 412. 
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elektronentheoriee en de relativiteitstheorie voorspelde waarde van de lichtsnelheid in 
eenn bewegend medium bevestigde. Einstein was er verguld mee dat Zeeman met 
dezee proeven 'eine bisher unangenehm fütilbare Lucke' had opgevuld.208 

Eénn van de postulaten van de algemene relativiteitstheorie is de 
gelijkstellingg van 'zware' en 'trage' massa. De zware massa is een maat voor de 
invloedd die een lichaam ondervindt van de zwaartekracht van een ander lichaam. De 
tragee massa is de inertie van een lichaam, de mate waarin een lichaam zich tegen een 
krachtt 'verzet*. Newton had al met slingerproeven de equivalentie van beide typen 
massaa getoetst. Op het eind van de negentiende eeuw wist de Hongaar R. von Eötvös 

dee equivalentie vast te stellen tot 1: 2 • 107 , het beste resultaat tot dan toe. 
Zeemann stelde zich (in de oorlogsjaren, tussen de Fizeau-proeven door) tot 

doell om door middel van zijn specialisme, het nauwkeurigheidsexperiment, de 
algemenee relativiteitstheorie een steviger experimenteel fundament te geven. Een 
mooiee gelegenheid daarvoor boden radioactieve stoffen. Volgens Einsteins massa
energiee equivalentie uit de speciale relativiteitstheorie wordt bij radioactief verval 
tragee massa in energie omgezet Dit bood de mogelijkheid om te onderzoeken of er 
eenn discrepantie bestond tussen dit verlies aan trage massa en de zware massa van de 
materie. . 

Nadatt hij eerst het rumoerige Amsterdam had verruild voor de rust en 
stabielee gronden van Huis ter Heide bouwde hij naar het voorbeeld van Von Eötvös 
eenn opstelling, waarvan de kern een gevoelige torsiebalans was. Theoretisch laat zich 
afleidenn dat wanneer aan beide zijden van de balans gewichten worden bevestigd, er 
eenn torsiekracht verschijnt als er een verschil is in de verhouding van de trage en de 
zwaree massa van beide gewichten (hetgeen verband houdt met de draaiing van de 
aarde).. Zeeman vergeleek radioactieve uraniumverbindingen met niet-radioactieve 
loodverbindingenn en vond geen torsiekracht, met een nauwkeurigheid van 
1 : 510 6 . . 

Zeemann onderzocht niet alleen radioactieve stoffen. Hij maakte van de 
gelegenheidd gebruik om anisotrope kristallen aan een onderzoek te onderwerpen. Hij 
achttee het mogelijk dat de gravitatiekracht zich ongelijk in de verschillende 
richtingenrichtingen door anisotrope stoffen uitspreidde. Zeeman vond dat er ongeacht de 

oriëntatiee geen verschil was te vinden (met een nauwkeurigheid van 1 : 3 1 0 ). 
Dee redenering dat anisotrope kristallen mogelijk een niet homogeen 

verdeeldee zwaartekracht hadden, toont aan dat hij de relativiteitstheorie niet 
helemaall goed kon hebben begrepen. Het was enigszins tekenend voor deze serie 
experimenten.. Het was Zeeman ook al ontgaan dat in het eerste decennium van de 
eeuww door Von Eötvös en enkele medewerkers experimenten met radioactieve 
stoffenn waren uitgevoerd, waarvan de nauwkeurigheid door Zeemans proefnemingen 
niett noemenswaardig werden verbeterd. En voor niet-radioactieve stoffen had Eötvös 

zelfss een nauwkeurigheid bereikt tot 1: 2 • 10 , aanzienlijk beter dan Zeemans 

""""  A.J. Kox, 'Equality', 173-174; De Groot, Bakker, 'Zeeman', 116-119; Kox, 
'Meester',, 224; Klinkenberg, 'Honderd jaar', 117. 
2099 Kox, 'Equality', 175-176. 
2.10 0 

S.. Weinberg, Gravitation and cosmology: principles and applications of the 
generalgeneral theory of relativity (New York, Sydney, Toronto 1972) 11-13. 
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resultatenn met kristallen. Het lijk t erop dat Zeeman met zijn experimenten aan de 
algemenee relativiteitstheorie van de nood een deugd maakte, een nood die werd 
ingegevenn door de toestand van het laboratorium en de oorlog. Hij liet desondanks 
nogg wel nieuwe apparatuur construeren, om de race om de meeste decimalen voort te 
zetten.. Van vervolgexperimenten is echter, als ze al zijn uitgevoerd, nooit melding 
gemaaktt De resultaten die Zeeman wel had bereikt zijn in de vergetelheid geraakt211 

Ookk Sissingh kwam in Amsterdam 'los van Lorentz'. Alleen betekende dat 
voorr Sissingh tevens 'los van de wetenschap'. Op een enkel weinig schokkend artikel 
overr optica na kwam er niets oorspronkelijks meer uit zijn pen. Na 1915 deed hij in 
samenwerkingg met zijn promovendi Haak en Reeser nog enig onderzoek naar het 
optischh gedrag van kwik.212 Sissingh maakte een bescheiden en korte come-back aan 
hett wetenschappelijke front in de jaren twintig met onderzoek op het gebied van 
radioactiviteit t 

**  3. De zwanenzang van een elektrisch monist 
Uitt de openbare les die Van der Waals jr. hield toen hij privaatdocent werd in 
Amsterdam:: Statistische natuurbeschouwing, blijkt dat hij zichzelf, de statistisch 
fysicus,, zag als een soort veerman tussen wat hij beschouwde als mechanica en 
fysica.. Van der Waals noemde mechanica de wetenschap die zich bezighoudt met de 
verklaringg van 'door zuiver oorzakelijke wetten beheerschte natuurverschijnselen', 
zoalss bijvoorbeeld de bewegingswetten van Newton dat doen. De fysica behelsde 
meerr beschrijvend 'het bestudeeren der in de natuur voorkomende verschijnselen', 
zoalss bij veel experimentele observaties het geval is. De mechanica houdt zich bezig 
mett omkeerbare processen, de fysica met onomkeerbare processen. De schakel 
daartussenn wordt gevormd door de statistische fysica die doet inzien dat de 
omkeerbaree processen op microniveau een onomkeerbaar proces op het 
(waarneembare)) macroniveau ten gevolg hebben.213 

Hett inzicht dat onomkeerbaarheid in de natuur te begrijpen is door middel 
vann waarschijnlijkheidsrekening is afkomstigg van L. Boltzmann. Deze Oostenrijkse 
fysicuss had uiteengezet dat hoewel de botsingen tussen gasmoleculen op 
microniveauu volgens de wetten van de mechanica omkeerbaar zijn, ze verschijnselen 
kunnenn veroorzaken zoals diffusie, die op het waarneembare macroniveau een 
richtingrichting hebben. Gas stroomt altijd van een hoge naar een lage druk. Deze richting is 
fysischh verwoord in de tweede hoofdwet van de thermodynamicaa die stelt dat de 
entropiee van een systeem altijd toeneemt of tenminste gelijk blijft . De entropie wordt 
aanschouwelijkk als ze wordt voorgesteld als de 'mate van wanorde'. Een gas 

2111 Kox, 'Equality', 176-179; Zeeman, 'Zwaartekracht', passim. 
J.. J. Haak, R. Sissingh, 'Experimenteel onderzoek naar den aard der oppervlakte-

lagenn bij de terugkaatsing door kwik en naar een verschil in de optische geaardheid 
vann vloeibaar en vast kwik', Verslagen K.A.W. 27 (1918-1919) 417-431; CA. 
Reeser,, R. Sissingh, 'Eene uitbreiding der theorie van den compensator van 
Babinet',, ibidem 30 (1921) 145-150; CA. Reeser, R. Sissingh, 'Het optisch 
onderzoekk van oppervlaktelagen op kwik en een verscherpte waarnemings-methode 
mett de compensator van Babinet', ibidem, 151-156. 
2133 J.D. van der Waals jr, 'Statistische natuurbeschouwing', Onze eeuw 3 (1903) 204-
218,, passim. 
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geconcentreerdd in een klein deel van de ruimte is 'ordelijker' dan wanneer het is 
gediffundeerdd in de hele ruimte. Hoewel een afname van de entropie niet in strijd is 
mett de wetten van de mechanica is de waarschijnlijkheid voor het ontstaan van 
'orde''orde' in een systeem met veel deeltjes verwaarloosbaar klein. 

Boltzmannn was er echter volgens Van der Waals slechts bij enkele abstracte 
gevallenn in geslaagd om te illustreren hoe een onomkeerbaar proces moet worden 
verklaardd uit statistisch-mechanische principes. Er lag nog een heel terrein open. 
Voorall  het elektromagnetisme was een terra incognita. Volgens Van der Waals 
kondenn ook de elektromagnetische verschijnselen worden onderscheiden in 
mechanischee en fysische processen. De grondslagen van het mechanische 
elektromagnetismee (ofwel: 'ether-mechanica') waren de wetten van Maxwell.214 

Doorr middel van statistische beschouwingen konden deze grondslagen worden 
vertaaldd in onomkeerbare elektromagnetische processen, bijvoorbeeld 
stralingsverschijnselen.. In zijn proefschrift Statistische behandeling der 
stralingsverschijnselenstralingsverschijnselen uit 1900 onderwierp Van der Waals straling aan een 
entropiebeschouwing.. Ook de studie 'Statistische electro-mechanica'215 past in dit 
programma. . 

All  snel lijk t zijn aandacht echter te zijn verschoven naar nog diepzinniger 
zaken,, namelijk naar de elektromagnetische fundering van de klassieke mechanica. 
Inn zijn - al in paragraaf 3.2 besproken - tweede Amsterdamse intreerede Het hij 
doorschemerenn dat hij in het elektromagnetisme het meest belovende 'fundamenteele 
stelsel'' zag.216 In navolging van Lorentz dacht hij de hele mechanica te kunnen 
funderenn op de door Lorentz en Maxwell uitgewerkte elektromagnetische principes, 
watt hij 'elektrisch monisme' noemde. In een populariserend boekje Over den 
wereldaetherwereldaether (1921) blijkt hoe Van der Waals zich het 'elektrisch monisme' 
voorstelde.. Essentieel daarbij is de rol die de ether speelt 

[D]ee aether vult de geheele ruimte homogeen en heeft overal een 
zekerenn druk. Er zijn echter plaatsen, waar de druk geringer is dan de 
normale.. Deze plaatsen noemt men electronen en atoomkernen. In de 
omgevingg dezer electronen en kernen is de aether in een afwijkenden 
toestand,, dien men elektrisch krachtenveld noemt Wanneer zij 
bewegen,, geven zij nog tot een andere wijziging in den toestand 
aanleiding,, die men magnetisch krachtenveld noemt Een electron of 
kern,, die komt in het krachtenveld van een ander, wordt daardoor 
aangetrokkenn of afgestooten; in het algemeen wordt de beweging ervan 
opp bepaalde wijze door het veld beïnvloed.217 

Vann materie is in deze visie geen sprake meer: 'de stof is eenvoudig een gewijzigde 
toestandd van den aether'. Ook massa en traagheid sneuvelen. De wet van traagheid 
geldtt nog wel, maar is een afgeleide wet. Volgens Van der Waals dragen alle 
elementairee deeltjes elektrische lading (het neutron was in die tijd nog niet 

2144 Ibidem, 217-218. 
2155 J.D. van der Waals jr, 'Statistische electro-mechanica', Verslagen KA. W. 11 
(1902-1903)) 79-88 en 243-249. 
2166 Van der Waals jr. Fundamenteele wetten, 18-20. 
2177 J.D. van der Waals jr., Over den wereldaether (Haarlem 1921) 260. 
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geïdentificeerd).. Traagheid wordt veroorzaakt doordat bij versnelling van de 
elektrischh geladen deeltjes de energie van het magnetisch veld toeneemt.218 

Vann der Waals jr. stond niet alleen met zijn elektromagnetische 
wereldbeeld.. Vooral in de jaren na de eeuwwisseling waren er veel fysici die de 
aantrekkingskrachtt niet konden weerstaan van de poging om alle deeltjes en krachten 
inn de natuur te reduceren tot één unitaire theorie. Ook de immer bedachtzame 
Lorentzz bekeerde zich er toe. Op het moment dat Van der Waals zijn Amsterdamse 
inauguratiee beleefde was deze 'theorie van alles' echter al weer over haar 
hoogtepunt.. Voor de ondergang waren de kwantumtheorie en de relativiteitstheorie 
medee verantwoordelijk.219 Van der Waals' weerstand tegen deze theorieën kan dus 
niett los worden gezien van zijn aanhangen van het elektrisch monisme. 

Tweee studies die Van der Waals bij de Koninklijke Akademie indiende 
stondenn duidelijk in het teken van het 'elektrisch monisme*. Van der Waals trachtte 
daarinn de aanval van respectievelijk de relativiteitstheorie en de kwantumtheorie af 
tee slaan. In 'Energie en massa* toonde hij aan dat de massaverandering van een 
lichaamm bij een wijzigende energie, af te leiden is zonder een beroep te hoeven doen 
opp de relativiteitstheorie.220 Om de kwantumtheorie te vloeren verscheen in 1913 en 
19144 'Over de verdeelingswet der energie' (in een serie van vijf artikelen). Van der 
Waalss meende een alternatieve behandeling te hebben gevonden van het 
stralingsprobleemm dat Planck had doen komen tot de introductie van het kwantum.221 

Vann der Waals' conclusie luidt: 

Doorr bovenstaande beschouwingen heb ik getracht aan te toonen dat het 
mogelijkk is rekenschap te geven van de energie-verdeeling in het 
normaalspectrumm met behulp van differentiaalvergelijkingen, welke een 
continuee uitstraling en absorptie van energie toelaten, zoodat het niet 
noodigg is voor de verklaring daarvan onze toevlucht te nemen tot het 
onderstellenn van "quanten" van energie of van "actie".222 

Vann der Waals voerde een achterhoedegevecht. In de jaren dat deze studies 
verschenenn was het elektrisch monisme reeds verdrongen tot in de periferie van de 
natuurkunde.2233 Van der Waals bleef er nog lang aan vasthouden. Pas na 1920 
accepteerdee hij de juistheid van de relativiteitstheorie en de kwantummechanica. 

Datt Van der Waals technisch gezien wel degelijk capaciteiten had als 
fysicusfysicus blijkt uit een bondige studie die verscheen ten tijde van zijn transfer van 
Groningenn naar Amsterdam. In 'Over de wet der moleculaire attractie bij elektrische 
dubbelpunten'' wordt in zes pagina's betoogd dat de onderlinge (aantrekkende) 

2188 Ibidem, 246-251 en 261. 
H.. Kragh, Quantum generations. A history of physics in the twentieth century 

(Princetonn 1999) 105-119. 
2200 J.D. van der Waals jr., 'Energie en massa', Verslagen K.A.W. 20 (1911-1912) 
342-3599 en 962-965. 
2211 J.D. van der Waals jr, 'Over de verdeelingswet der energie', Verslagen K.A.W. 21 
(1912-1913)) 1093-1116 en 1370-1375; ibidem 22 (1913-1914) 84-90,473-475 en 
1131-1138. . 
2222 Van der Waals, 'Verdeelingswet', 1,1102. 
2233 Kragh, Quantum generations. 114-116. 
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krachtwerkingg van moleculen omgekeerd evenredig was aan ten minste de zevende 
machtt van de afstand tussen de deeltjes. Hij vatte hierbij moleculen op als dipolen 
diee onderworpen zijn aan een temperatuurbeweging. Dat moleculaire krachten 
elektrischh van aard waren, werd door veel fysici al verondersteld. Eveneens dat ze 
dann als dipolen waren op te vatten. Enkele fysici waren echter, abusievelijk volgens 
Vann der Waals, op basis van die veronderstellingen tot een kracht gekomen die 
omgekeerdd evenredig was met de vierde macht van de afstand. De waarde die Van 
derr Waals vond komt dicht bij de waarde die fysici later konden vaststellen.224 

Vann der Waals sr. zag overigens niet zoveel in de oplossing van zijn zoon 
omm de onderlinge aantrekking van de moleculen (de a uit de toestandsvergelijking) te 
verklaren.. Hij beschouwde de intermoleculaire krachten als universeel, en niet 
afhankelijkk van de compositie van het molecuul.225 En die compositie is van belang 
alss ze moet leiden tot de vorming van een dipool. 

Hett is interessant dat in deze studie van Van der Waals jr. het werk van zijn 
vaderr en van Lorentz, de twee grote theoretici van de Nederlandse fysica, elkaar 
raakten.. Het raakpunt tussen Lorentz en Van der Waals was de autonome positie van 
dee elementaire deeltjes. In de thermodynamische wereld van Van der Waals sr. 
werdenn de verschijnselen veroorzaakt door het gedrag van bewegende moleculen, in 
Lorentz'' universum werden de gebeurtenissen veroorzaakt door de interactie tussen n 
dee elementaire materiedeeltjes en het elektromagnetisch veld. Op het moment dat 
menn de bewegingen en interacties van Van der Waals' deeltjes op een microniveau 
onderr de loep ging nemen, kwam men haast automatisch uit bij Lorentz' 
elektronentheorie.. In artikelen als 'Over de wet der moleculaire attractie bij 
elektrischee dubbelpunten' komt Van der Waals jr. zo bezien naar voren als een 
exponentt bij uitstek van de Nederlandse theoretische fysica. 

Datt geldt ook voor de realistische kijk op de elementaire materiedeeltjes, 
diee zo kenmerkend is in het werk van Lorentz en Van der Waals sr. Ongeacht zijn 
heuristischee kijk op elementaire deeltjes als ethertoestanden waren ze voor Van der 
Waalss jr. al net zo 'grijpbaar- als voor zijn vader en Lorentz. Vaak staat in het 
onderzoekk van Van der Waals jr. de aaibaarheidsfactor van atomen, moleculen en 
elektronenn centraal: wat voor volume nemen ze in, welke energieverdeling kennen 
ze,, hoe verloopt de interactie van de deeltjes met elkaar en, vervolgens, hoe is hieruit 
hett macroscopische gedrag te berekenen. Vandaar dat de brownbeweging hem ook 
moett hebben aangesproken, de microscopische waarneming dat minieme, nog net 
zichtbaree deeltjes zoals stuifmeelkorrels in water een onregelmatige beweging 
vertonenn onder invloed van botsingen met de snel bewegende watermoleculen. Deze 
brownbewegingg was al in het begin van de negentiende eeuw bekend, maar pas in 
19055 slaagde Einstein erin (en bijna tegelijkertijd met hem M. von Smoluchowski) 
eenn overtuigende beschrijving te geven, zo overtuigend dat ze meteen de discussie 
overr de realiteit van moleculen in het voordeel van de voorstanders beslechtte.226 

J.D.. van der Waals jr., 'Over de wet der moleculaire attractie bij elektrische 
dubbelpunten'.. Verslagen KA.W. 17 (1908-1909) 130-135 en 391-393; Kipnis, 
Yavelov,, Rowlinson, Molecular science, 225-226; De Groot,' Van der Waals jr.', 
637. . 
2255 Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 225. 
2266 Brush, Kind of motion II, 655-701. 
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Inn 1917 verscheen bij Van der Waals jr. een proefschrift van A. Snethlage 
overr de brownbeweging dat een merkwaardig verloop kende. Het bestond uit een 
theoretischh deel waarin werd betoogd dat Einsteins berekening van de gemiddelde 
afgelegdee weg van een gesuspendeerd deeltje dat onderworpen is aan een 
brownbeweging,, een inconsistentie bevat. Het ging met name om de manier waarop 
Einsteinn de wrijvingskracht op de gesuspendeerde deeltjes ten tonele voerde. De 
auteurr kwam daarop (in samenspraak met haar promotor) met haar eigen afleiding. 
Hett tweede deel van de dissertatie was een experimenteel gedeelte waarvan de 
resultatenn aantonen dat Einstein gelijk had.237 Hoewel het Snethlage haar promotie 
niett verhinderde was dit natuurlijk een onbevredigende uitkomst en in 1918 
verscheenn een nieuwe theoretische afleiding van Van der Waals jr. waarin hij het 
doorr Snethlage en hemzelf gevonden resultaat zodanig aanpaste dat het in 
overeenstemmingg was gebracht met de experimentele bewijsvoering terwijl de 
inconsistentiee van Einstein werd omzeild. Althans dat vond Van der Waals. 

Dee brownbeweging was in 1912 in de aandacht gekomen bij de 
Nederlandsee fysici met het verschijnen van het proefschrift van de dochter van 
Lorentz,, G.L. de Haas - Lorentz, met de titel: Over de theorie van de Brown 'sche 
bewegingbeweging en daarmede verwante verschijnselen. Niet alleen van Van der Waals jr., 
ookk van Ornstein, Zernike en Ehrenfest verschenen bijdragen in de Verslagen. Een 
debatt ontpopte zich tussen Van der Waals enerzijds en Ornstein en Zernike 
anderzijds,, die de kritiek van Van der Waals op Einstein niet deelden.229 Het 
eindigdee met een mededeling van Van der Waals dat zijn criticasters hem niet goed 
haddenn begrepen.230 Tegelijkertijd verflauwde de aandacht voor het onderwerp. 

Voorr Van der Waals jr. eindigde hiermee tevens zijn carrière als 
wetenschapper,, misschien wel gedesillusioneerd door het gebrek aan succes van zijn 
'fundamentele'' studies. Misschien had hij ontdekt dat diepzinnige inzichten niet per 
see voortkomen uit een fundamentele, filosofische insteek, maar veel vaker uit de 
(onverwachte)) resultaten van routineus gereken, als langzaam rijpende vruchten van 
jarenlangee inzet. Gezien zijn relatief geringe productiviteit, zijn activiteiten op ander 
terrein,, en het kennelijk ontbrekende vermogen om zich lang op een 
wetenschappelijkk probleem te concentreren, miste hij de gedrevenheid om op deze 
wijzee wetenschappelijk onderzoek te verrichten. 

A.. Snethlage, Moleculair-kinetische verschijnselen in gassen, inzonderheid de 
BrownscheBrownsche beweging (Amsterdam 1917); J.D. van der Waals jr., A. Snethlage, 'Over 
dee theorie der Brown'sche beweging', Verslagen K.A.W. 24 (1916) 1272-1284; A. 
Snethlage,, 'Over de Brown'sche beweging in gassen', ibidem, 1539-1543; A. 
Snethlage,, 'Experimenteel onderzoek naar de wetten der Brownsche beweging in een 
gas',, Verslagen K.A.W. 25 (1917) 1173-1188. 

J.D.. van der Waals jr., 'Over de theorie der Brownsche beweging', Verslagen 
K.A.W.K.A.W. 26 (1918) 1319-1337. 
2299 L.S. Ornstein, 'Over de Brown'sche beweging', ibidem, 1005-1017; L.S. 
Ornstein,, F. Zernike, 'De theorie der Brownsche beweging en de statistische 
mechanica',, ibidem, 1227-1233; L.S. Ornstein, H.C. Burger, 'Over de theorie der 
Brownschee beweging', Verslagen K.A.W. 27 (1918-1919) 407-416. 
2300 J.D. van der Waals jr., 'Over de theorie der Brownsche beweging. Naschrift', 
ibidem,ibidem, 989-994. 
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4.. De waakhond van Van der Waals 
Dee moleculaire fysica, die de hoofdstroom had gevormd tijdens de eerste decennia 
vann de Amsterdamse natuurkunde, veranderde in een zijriviertje dat tegen de jaren 
twintigg praktisch was opgedroogd. Ze was om zeep geholpen door twee hoogleraren 
wierr ambities in belangrijke mate elders lagen. 

Kohnstammm kan het maar ten dele worden verweten. Bij zijn aanstelling als 
assistentt in 1900 maakte hij al kenbaar dat het met oogkleppen onderzoek doen niet 
aann hem was besteed. Als zijn eigen terugblik tenminste met de werkelijkheid 
overeenstemt: : 

Wijj  vestigden ons te Amsterdam, waar Van der Waals mij een betrekking 
aann het Natuurkundig Laboratorium had aangeboden, die mij veel tijd liet 
voorr eigen werk. Reeds aanstonds had ik hem gezegd, dat ik een taak van 
watt ruime strekking zocht op het gebied der natuurkunde, want dat anders 
dee zuigkracht van mijn eerste wetenschappelijke liefde, de wijsbegeerte, 
mijj  vermoedelijk te machtig zou worden. 

Kohnstammm en Van der Waals stelden twee taken op waarmee Kohnstamm zich als 
fysicuss zou bezighouden. De eerste was de bewerking van de colleges 
thermodynamicaa van Van der Waals (wat uitmonddee in het Lehrbuch der 
Thermodynamik).Thermodynamik). De tweede was het opzetten van precisiemetingen naar aanleiding 
vann de theorie van Van der Waals in het toen nog vrijwel onbetreden gebied van 
hogee drukken (van enkele duizenden atmosfeer). 

Kohnstamm,, een notoire workaholic, slaagde er nochtans in om een 
behoorlijkk aantal studies bij de Koninklijke Akademie in te dienen in de eerste 
vijftienn jaar van de eeuw. Deze publicaties houden duidelijk verband met de door 
Kohnstammm opgesomde activiteiten. In de eerste jaren verschenen er theoretische 
studiess naar aanleiding van zijn werk aan het Lehrbuch. Hij stuitte bij het uitwerken 
vann Van der Waals' colleges op kwesties die een verdere uitwerking behoefden. Dit 
bleekk expliciet bij een studie met betrekking tot binaire mengsels: : 

Bijj  de bewerking van de thermodynamische colleges van prof. Van der 
Waalss - waarmede ik mij sinds geruimen tijd bezig houd, genaderd tot de 
behandelingg van de driephasenlijn vast-vloeibaar-gasvormig en de 
daarmedee in verband staande metastabiele en labiele evenwichten vast-
fluïde,fluïde, kwam ik op enkele punten tot een andere meening dan die 
neergelegdd is in de mij bekende literatuur dienaangaande.233 

All  eerder schreef hij onder meer een artikel over 'gemiddelde weglengte*  (van 
moleculenn in een gas) waarin hij elkaar tegensprekende uitweidingen daarover van 

2311 Ph. Kohnstamm, Bijbelsch personalisme, 21-22. 
2322 Ibidem. 
2333 Ph. Kohnstamm, 'Over den vorm der driephasenlijn vast-vloeibaar-gasvormig bij 
eenn binair mengsel', Verslagen K.A.W. 15 (1906-1907) 732-742. 
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Vann der Waals en Clausius in beschouwing nam en tot de conclusie kwam dat 
Clausiuss het in deze bij het rechte eind had.234 

Datt Kohnstamm hier stelling nam tegen Van der Waals (op een weinig 
principieell  punt) kan een verkeerde indruk geven. Wanneer het er echt op aan kwam 
toondee Kohnstamm zich de waakhond van Van der Waals' gedachtegoed. En het 
kwamm erop aan als de strijd moest worden aangebonden met Duitse fysische chemici. 
Inn de ogen van Van der Waals hadden de Duitsers op het gebied van 
thermodynamicaa een achterstand op de beoefenaars van de 'Hollandse School' die 
opp basis van de methoden van Gibbs en Van der Waals tot een veel geavanceerdere 
benaderingg kwamen. Dit leidde bij de Duitsers, bij wie volgens Van der Waals 
bovendienn de wiskundige bagage tekortschoot, tot foute interpretaties en primitieve 
afleidingen.. Een strijdpunt betrof het warmtetheorema van Nernst. De in 1905-1906 
verschenenn hypothese van W. Nernst luidt (in een moderne formulering) dat er geen 
entropieveranderingg optreedt bij processen in een systeem dat zich bij het absolute 
(temperatuur)nulpuntt bevindt. Onder de Nederlandse navolgers van Van der Waals, 
onderr wie fysische chemici F.E.C. Scheffer en Van Laar, en de natuurkundigen 
Kohnstammm en Ornstein, kon deze theorie op weinig sympathie rekenen. De 
Nederlanderss vonden het werk van de Duitse fysische chemicus wiskundig en 
theoretischh slecht onderbouwd. In 1910 verscheen er in de Verslagen een studie van 
Ornsteinn en Kohnstamm waarin zij hun kritiek spuiden. Nernsts theorie was in hun 
ogenn onverenigbaar met Van der Waals' wet van de overeenstemmende e 
toestanden.2355 Nernst sloeg in een artikel dat hij door Lorentz liet aanbieden de 
aanvall  af236, waarop - zij het pas begin 1912 - Kohnstamm en Ornstein hun standpunt 
opnieuww in het licht brachten.237 Het was de laatste theoretische studie van 
Kohnstamm. . 

Eenn meer constructieve bijdrage van Kohnstamm aan het gedachtegoed van 
Vann der Waals lag op het experimentele vlak. Al in zijn proefschrift - dat handelde 
overr de toetsing van Van der Waals' theorie van mengsels - had hij zich als een 
experimentatorr laten gelden. In de tijd dat Kohnstamm aan zijn proefschrift wilde 
beginnen,, had het meeste onderzoek naar het v-vlak zich gericht op verschijnselen 
rondomm het kritisch punt Voor de uitbouw van de thermodynamica was het echter, 
alduss Kohnstamm, ook van belang om toestanden te bekijken die nog ver aflagen 
vann het kritisch punt In zijn dissertatie werkte Kohnstamm een algemene methode 

Ph.. Kohnstamm, 'Over de vergelijkingen van Clausius en Van der Waals voor de 
gemiddeldee weglengte en het aantal botsingen', Verslagen K.A.W. 12 (1903-1904) 
961-967. . 
2355 Ph. Kohnstamm, L.S. Ornstein, 'Over het warmtetheorema van Nernst', 
VerslagenVerslagen K.A.W. 19 (1910-1911) 848-864; D. Korrnos Barkan, Walther Nernst and 
thethe transition to modern physical science (Cambridge 1999) 210-212. 
2366 W. Nernst, 'Über die UnvertriLglichkeit des von mir aufgestellten WSrmetheorems 
mitt der Gleichung von Van der Waals bei sehr tiefen Temperaturen', Verslagen 
KA.W.KA.W. 20 (1911-1912) 64-67; Korrnos Barkan, Nernst, 210-212. 
2377 Ph. Kohnstamm, L.S. Ornstein, 'Het warmtetheorema van Nernst en de chemische 
feiten',, ibidem, 822-839. 
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uitt om de druk en samenstelling van de coëxisterende fase experimenteel te kunnen 
bepalen'.238 8 

Gesteundd door het Van der Waalsfonds werd het verder in kaart brengen 
vann *F-vlakken het doel van de experimentele thermodynamica in Amsterdam. In 
afwachtingg van de totstandkoming van de hoge-drukinstallatie stonden Kohnstamms 
experimentenn in het teken van de cartografie van Y-landschappen van binaire 
stelsels.. In 1909 publiceerde hij bijvoorbeeld met Timmermans een reeks metingen 
onderr de titel: 'Over de invloed van den druk op de mengbaarheid van twee 
vloeistoffen',, waarin voor verschillende mengsels een hele reeks gegevens over het 
thermodynamischee gedrag werd gepresenteerd en gecategoriseerd. Een tweetal 
anderee studies ging over dampdrukken bij binaire stelsels. De eerste promovendus 
vann Kohnstamm, J.C. Reeders, schreef een dissertatie over condensatieverschijnselen 
bijj  binaire stelsels, gelardeerd met tabellen met meetgegevens van 
thermodynamischee grootheden van koolzuur, gemengd met achtereenvolgens benzol, 
urethaann en nitrobenzol.240 

Dee eerste publicaties over de hoge-drukmetingen hadden de installatie zelf 
tott onderwerp (meer hierover in paragraaf 6.1). Na testmetingen met de hulp van 
promovenduss K.W. Walstra leek de tijd rijp om de vruchten te gaan plukken van tien 
jaarr opbouw en voorbereiding. Dit gebeurde echter niet. Na 24 april 1914, de datum 
waaropp Kohnstamm met Walstra 'Isothermen van waterstof bij 20°C en 15°C\ 
aanbood,, verscheen geen enkele publicatie van Kohnstamm meer in de Verslagen.241 

Inn de literatuur wordt het meestal voorgesteld alsof Kohnstamm geleidelijk 
werdd weggedreven van de fysica, doordat met name de politiek en vervolgens de 
pedagogiekk hem steeds meer in hun greep kregen. Bovenstaande suggereert echter 
datt Kohnstamm zich even voor aanvang van de Eerste Wereldoorlog radicaal van het 
fysischh onderzoek afwendde. Na in veertien jaar twintig artikelen (en nog wat kleine 
mededelingen)) te hebben ingediend bij de Koninklijke Akademie stokte 
Kohnstammss wetenschappelijke productie abrupt en voorgoed. Vanaf 1914 
beperktenn zijn activiteiten als hoogleraar natuurkunde zich tot het afdraaien van het 
collegee thermodynamica, wat hij inmiddels op de automatische piloot zal hebben 
gekund.. Mogelijk heeft een manische depressie, die hem in deze tijd overviel, deze 
cesuurr in zijn leven veroorzaakt.242 De kostbare apparatuur voor hoge-drukmeting 
bleeff  op het moment dat ze operationeel was, vruchteloos in het Natuurkundig 
Laboratoriumm staan. En dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. 

Ph.. A Kohnstamm, Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de 
theorietheorie van Van der Waals: het P.T.X.-vlak: voorstudies en methoden (Amsterdam 
1901)) 1-4. 
2399 J. Timmermans, Ph. Kohnstamm, 'Over den invloed van den druk op de 
mengbaarheidd van twee vloeistoffen', Verslagen K.A.W. 18 (1909-1910) 267-278. 

J.CC Reeders, Condensatie-verschijnselen van eenige binaire stelsels (Helder 
1912). . 
2411 Ph. Kohnstamm, K.W. Walstra, 'Isothermmetingen van waterstof bij 20°C en 
15,5°C',, Verslagen KA.W. 22 (1913-1914) 1366-1379. 
242 2 

MJ.. Langeveld, G.A. Kohnstamm, H.F.M. Crombag, 'Inleiding. Korte schets van 
levenn en werken van Philip Kohnstamm', in: MJ. Langeveld (red.), Persoon en 
samenleving:samenleving: opstellen over opvoeding en democratie (Meppel, Amsterdam 1981) 
7-13,, aldaar 9. 
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ConclusieConclusie deel II De komst van de onderzoeksuniversiteit 

Mett het vertrek van Van der Waals sr. had de Amsterdamse fysica vier hoogleraren, 
waarvann niemand bij machte was om richting eraan te geven. Iedereen was teveel op 
dee eigen bezigheden gericht om er gezamenlijk een eigen identiteit aan te verlenen. 
Vann der Waals jr. toonde nauwelijks initiatief*  Zeeman sloot zich op in zijn 
onderzoek,, Sissingh was niet van voldoende kaliber en Kohnstamm had teveel 
anderee besognes. 

Hett onderzoek ademde niet één geest. Het hoogwaardige onderzoek was 
voorall  afkomstig van Zeeman, die met vernuftige experimenten en precisiemetingen 
succesvoll  was op het terrein van de (elektromagnetische) optica. Van der Waals sr. 
bouwdee aan zijn Hollandse School, die later werd geconserveerd door Kohnstamm, 
meerr uit een soort verering voor Van der Waals, zo lijk t het, dan uit bevlogenheid 
omm wetenschappelijke doorbraken te bewerkstelligen. Sissingh verdient alle eer het 
onderwijss in goede banen te hebben geleid, maar was geen onderzoeker in hart en 
nieren.. En Van der Waals jr. paarde (te) veel pretenties aan een geringe daadkracht. 
Zoo kwam wetenschappelijk niet helemaal uit de verf dat de omstandigheden om 
wetenschappelijkk onderzoek te verrichten voor de hoogleraren onnoemelijk waren 
verbeterdd - zowel qua tijd als qua middelen - sinds Van der Waals sr. er alleen had 
voorgestaan. . 

Institutioneell  verging het de Amsterdamse fysica beter. Ze groeide in deze 
periodee uit tot een volwaardige academische discipline. Van der Waals was erin 
geslaagdd om het aantal hoogleraren vanaf 1891 te viervoudigen. Dankzij Sissingh 
werdd het natuurkunde-onderwijs zodanig gestructureerd, dat het de status van 
hulpvakk definitief ontgroeide. En door de dadendrang van Zeeman kwam het 
onderzoekk tot wasdom. De 'humboldtiaanse januskop' van onderwijs en onderzoek 
kwamm tot stand. De bezegeling en de fysieke uiting hiervan was de komst van het 
onderzoekslaboratoriumm Physica in 1923. Op het eind van de periode groeide het 
aantall  studenten bovendien tot een niveau dat de volwaardige positie van de fysica 
rechtvaardigde. . 

Hett waren niet alleen de 'behoeften van het onderwijs' of het groeiend 
aantall  studenten die nog bepaalden wat de natuurkunde kreeg. Het prestige van de 
hooglerarenn ging een rol spelen. Van der Waals was voor de beleidsmakers niet meer 
'diee hoogleraar' uit de eerste periode, maar een persoonlijkheid naar wie werd 
geluisterd.. Zeeman was iemand voor wie de burgemeester zijn best deed om hem te 
behoudenn voor de universiteit, ook al had hij in het onderwijs maar een beperkte 
functie.. Alle toezeggingen aan de natuurkunde werden echter achter de schermen 
beklonken,, zodat het niet geheel duidelijk is hoe de perceptie van het onderzoek zich 
ontwikkeldee in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw in de verschillende 
lagenn vann het universiteitsbestuur. Eén ding was echter duidelijk: ook voor de 
bestuurderss was de natuurkunde niet langer een hulpvak. 
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HoofdstukHoofdstuk 5 Flamboyante fysici 

Mensenn worden ouder en veranderen. Dat geldt ook voor hoogleraren natuurkunde. 
Vann der Waals jr. verloor zijn aspiraties als fysicus en maakte sterk de indruk 
helemaall  ermee op te houden de ontwikkelingen in zijn vakgebied te volgen. Hij 
bleeff  op een venijnige, onaangename toon een ouderwetse fysica onderwijzen 
waarmeee de studenten weinig konden. Ook Kohnstamm liet de fysica varen, maar 
namm daarvan de consequentie en beëindigde in 1928 zijn buitengewoon 
hoogleraarschap.. Sissingh toonde zich in zijn laatste jaren van zijn meest bekrompen 
zijde.. Hij stierf onverwacht in 1927, eenjaar voor zijn emeritaat. Ook Zeeman 
verloorr zijn elan. Zijn onderzoek blonk nog altijd uit in experimenteel vernuft, maar 
hett was een stuk minder baanbrekend. En waar hij voorheen zo doelbewust zijn 
wensenn wist te verwezenlijken, ontglipte hem nu het een en ander. Assistenten 
klaagdenn dat hij hun belangen niet goed behartigde en met zijn emeritaat in 1935 
verloorr hij de slag om zijn eigen opvolging, de vijfjaar durende anticlimax van dit 
verhaal. . 

Zeemann had hetgeen hij bereikte te danken gehad aan zijn reputatie als 
fysicuss en aan zijn rustige en tactische manier van opereren. Wie als Amsterdams 
fysicuss in deze periode echter iets voor elkaar wilde krijgen moest zich de stijl van 
straatvechterr aanmeten en de confrontatie aangaan met de luidruchtige en 
flamboyantee fysici die vanaf eind jaren twintig hun stempel op de Amsterdamse 
fysicaa gingen drukken: Clay, de opvolger van Sissingh, en Michels, de opvolger van 
Kohnstamm.. Met deze verzameling van eigenzinnige, botsende of juist zich 
terugtrekkendee fysici ging de Amsterdamse natuurkunde een stuurloos tijdperk in. 

1.. Onder hoge druk 
Sissinghh komt in zijn laatste jaren in de faculteit meer dan ooit naar voren als het 
'krengigee kereltje' waarmee Vestdijk hem karikaturiseerde. Hij vond dat leerjongens 
teveell  betaald kregen, weigerde als enige een landelijke petitie te ondertekenen voor 
eenn verbetering van de salariëring van middelbare schooldocenten en toonde zijn 
misnoegenn over de oprichting van een astronomisch instituut voor collega 
Pannekoek.. Hij wilde ook van de cum laude-regelïng af, toen hij constateerde dat 
Brouwerr bij een promotie strengere maatstaven had gehanteerd dan Zeeman soms 
deed.. En hij klaagde over het niveau van eerstejaars studenten en over hun 'onsolide 
wijze'' van studeren.' Toen Sissingh zich in 1923 directeur mocht noemen van het 
Natuurkundigg Laboratorium werd Kohnstamm zo moedeloos van Sissinghs pogingen 
omm ten koste van de thermodynamische afdeling zoveel mogelijk middelen en 
bevoegdhedenn binnen te halen, dat hij toen al overwoog zijn professoraat erbij neer 
tee leggen.2 Er lijk t haast een duivels complot achter te hebben gescholen dat juist 
dezee geborneerde directeur met Michels in zijn laboratorium opgescheept raakte. De 
kleingeestigee hoogleraar die zich liet voorstaan op zijn autoriteit werd 

11 Vergadering curatoren 14-7-1924, G.A. 279, inv. nr. 98; faculteitsvergadering 5-
12-1923,, 30-5-1924 enn 11-3-1925, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
22 Kohnstamm aan Zeeman 23-7-1923, Zeemanarchief, inv. nr. 441. 
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geconfronteerdd met de machtsmens die zich door niets of niemand liet beteugelen, 
ookk al was hij slechts assistent. 

Antoniuss Mathias Johannes Friedrich Michels (1889-1969) was de oudste 
zoonn van een Amsterdamse onderwijzer met zeven kinderen. Aanvankelijk leek hij 
inn zijn vaders voetsporen te treden. In 1909 haalde hij een onderwijzersakte. 
Vervolgenss ving hij echter een academische studie aan, die na zijn kandidaats werd 
onderbrokenn door de Eerste Wereldoorlog, toen hij in het leger diende. Hij bracht 
hett tot eerste luitenant. Zijn studie lag in deze tijd echter niet geheel stil. Regelmatig 
wass Michels in uniform op het laboratorium te vinden, terwijl zijn legerpaard buiten 
wachtte.. Na zijn doctoraal wis- en natuurkunde in 1919 werd hij assistent bij 
Kohnstamm,, voor wie hij altijd een grote bewondering heeft gekoesterd. Om de 
studiee te bekostigen en vervolgens om het salaris van assistent aan te vullen was hij 
leraarr op gymnasium en HBS en gaf hij privé-lessen.4 

Michelss benutte zijn avonduren voor een promotie-onderzoek over 
metingenn bij hoge druk. Hij had braaf met de beschikbare middelen een acceptabel 
proefschriftt kunnen fabriceren om als doctor door het leven te gaan, maar dat was 
niett zijn stijl. De ambities van 'imperiumbouwer' Michels, zoals Knegtmans hem 
typeert,, reikten verder. Sinds Kohnstamm zich halverwege de jaren 1910 van het 
fysischh onderzoek had afgekeerd, lag de thermodynamische afdeling stil. De 
moleculairee fysica was ook uit de mode geraakt bij de Amsterdamse studenten, maar 
Michelss bespeurde dat het atoommodel van Bohr nieuwe theoretische 
aangrijpingspuntenn bood aan de moleculaire fysica en dat er in de fysica behoefte 
wass aan nauwkeuriger metingen bij hoge drukken. Michels had de plaats gevonden 
omm zijn imperium te laten ontkiemen.3 

Hett is bij Michels nauwelijks duidelijk wat doel en middel was. Was de 
uitbouww van de thermodynamische afdeling het wat uit de hand gelopen resultaat van 
zijnn inspanningen om de nauwkeurigheidsmetingen te kunnen verrichten die hij zich 
hadd voorgenomen, of waren de wetenschappelijke aspiraties het vehikel om zijn 
expansieneigingenn te dragen? Hij begon in elk geval met een tomelozee energie aan 
dee verbetering van de thermodynamische inboedel te werken. Zo ontwierp hij zelf 
eenn drukbalans waarmee ongeveer honderd keer nauwkeuriger metingen konden 
wordenn verricht bij hoge druk dan tot dan toe mogelijk was. Michels bracht ook 
verbeteringenn in het nauwkeurig vaststellen van de andere essentiële 
thermodynamischee variabelen: volume en temperatuur. Omdat naast de 
nauwkeurigheidd van de apparatuur de zuiverheid van de grondstoffen voor goede 

33 Mededeling dr. J.P.J. Michels. 
44 Over Michels: P.J. Knegtmans, 'Onderwijs, wetenschap en particulier initiatief aan 
dee Universiteit van Amsterdam, 1920-1950', in: Knegtmans, Kox, Nut en eer, 79-
105,, aldaar 83; F. Vermeulen, 'De moeizame start van een onnavolgbaree geleerde', 
HetHet Parool 17-2-1990; A.M.J.F. Michels, 'De historische ontwikkeling van het Van 
derr Waals-fonds en van de Boyle Stichting', nota Michels uit zijn persoonlijk 
nalatenschapp 5-2-1963, 2; N.J. Trappeniers, 'In memoriam prof. dr. A.M.J.F. 
Michels',, Nederlands tijdschrift voor natuurkunde 35 (1969) 355-357; J. de Boer, 
'Levensberichtt van A.M.J.F. Michels (31 december 1889-2 augustus 1969)', 
JaarboekJaarboek KA.W. 1969-1970, 265-267. 
55 Knegtmans, 'Particulier initiatief, 83-84; Vermeulen, 'Moeizame start'; Michels, 
'Historischee ontwikkeling', 2. 

162 2 



experimentelee resultaten cruciaal was, keerde Michels terug naar de studiebanken en 
haaldee zijn doctoraal scheikunde. Bij Kamerlingh Onnes was hij een tijdje één dag in 
dee week assistent om de lage-temperatuurtechnieken te leren kennen. Met dit alles 
creëerdee Michels een uniek potentieel om het doel te bereiken dat hij zich had 
gesteld:: de nauwkeurigheid van hoge-drukmetingen vergroten en het bereik van de 
metingenn verhogen tot een paar duizend atmosfeer.6 

Niett alleen de technische voorwaarden moesten echter zijn verwezenlijkt. 
Omm het beoogde experimentele werk te verrichten moest het laboratorium worden 
aangepastt en van de juiste apparatuur worden voorzien. Als assistent was Michels 
echterr niet in de positie om het universiteitsbestuur om middelen te vragen. Hij 
kwamm natuurlijk prompt in botsing met Sissingh toen hij dat toch deed. Eén van de 
conflictenn spitste zich toe op kleine aanpassingen aan gas-, water- en 
elektriciteitsleidingenn die Michels had laten verrichten en op zijn verzoek om een 
nieuwee draaibank. Wat betreft die draaibank vond Sissingh dat de oude nog best te 
reparerenn was en dat wanneer iemand al recht had op een nieuwe draaibank, hij dat 
zelff  was, want hij had er maar één en de thermodynamica twee. 'Dit klemt te meer, 
waarr de afdeeling Thermodynamica onder het Directoraat van Prof. P. Zeeman, eene 
boor-,, frais- en walsmachine verkreeg die in de mijne ontbreken'.7 

Meerr principieel was Sissinghs punt 'dat de aanvragen door mij als 
Directeurr [behoren te] geschieden, die voor de belangen van het geheele gebouw 
heeftt te zorgen'.8 Deze reactie van Sissingh was in de verhoudingen van die tijd 
zekerr niet onbegrijpelijk. Zelf was hij indertijd immers door directeur Zeeman op 
zijnn nummer gezet toen hij zonder diens fiat de bestuurders had gevraagd om 
middelen.. En toen was hij zelf nota bene hoogleraar. De gemoederen tussen de 
ondernemendee assistent en de lichtgeraakte directeur-hoogleraar liepen inmiddels 
behoorlijkk op. Kohnstamm zag zich genoodzaakt de burgemeester te vragen de 
bemiddelingenn die hij had ondernomen, te ondersteunen: 'Ondanks mijn ernstige 
pogingenn na ons gesprek in October om ook hier in vrede te leven, vrees ik dat dat 
niett zal gaan tenzij ik van U bij mijn pogingen eenigen ruggesteun ontvang.'9 

Michelss werkte hard. Buiten zijn activiteiten aan de universiteit besteedde 
hijj  naar het schijnt alleen al 22 tot 30 uur per week aan les op school en gaf hij 
daarnaastt vijftien uur per week privé-onderwijs.10 Het stelde hem in staat de 
aankopenn van instrumenten en de extra instrumentmakershulp gedeeltelijk zelf te 
bekostigen.. Een precisiebalans spaarde hij bijeen met honderd uur privélessen, zoals 
hijj  eens plastisch voorrekende.11 Via contacten met het bedrijfsleven, dat 
geïnteresseerdd was in processen bij hoge druk, wist hij zijn middelen verder uit te 
bouwen.. Sissingh zag met argusogen hoe het koekoeksjong in zijn laboratorium de 
apparatuurr en het ondersteunend personeel uitbreidde en hoe de kleine collegezaal 
dee gedaante van een werkplaats aannam, nadat Kohnstamm en Van der Waals, die 
daarr hun colleges verzorgden, deze gewillig aan Michels hadden afgestaan. 

66 Michels, 'Historische ontwikkeling', 3; nota Van der Waals en Zeeman, G.A. 279, 
inv.. nr. 162, nr. 349; Trappeniers, 'Michels', 355-356. 
77 Sissingh aan wethouder van onderwijs 15-2-1924, G.A. 5191,1925-3433. 
88 Ibidem. 
99 Kohnstamm aan burgemeester 21-2-1924, G.A. 279, inv. nr. 145, nr. 45. 
100 Nota Van der Waals en Zeeman, G.A. 279, inv. nr. 162, nr. 349. 
111 Michels, 'Historische ontwikkeling', 3. 
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Daarnaastt begon Michels nog eens (gevorderde) studenten aan te trekken. In het 
cursusjaarr 1925-1926 werkten er vier kandidaten, een doctorandus en een Engelse 
assistent,, waardoor de thennodynamische afdeling niet alleen groter en voller, maar 
ookk nog drukker werd. In een brief aan de curatoren waarschuwde Sissingh dat de 
activiteitenn van het Van der Waalsfonds op den duur zouden leiden tot een derde 
laboratoriumm waarvan het (financiële) gewicht vroeg of laat op de schouders van de 
gemeentee terecht zou komen. 'En de vraag is, kan de stad de drie laboratoria 
bekostigen?? Ik acht dit onmogelijk.' Uiteindelijk zou het Natuurkundig 
Laboratoriumm er de dupe van worden, 'en het is juist dit laboratorium, dat van de 
driee het minst gemist kan worden'.12 

Dee activiteiten van het Van der Waalsfonds maakten intussen een 
ongekendee opleving door. Halverwege de jaren twintig waren de grootste technische 
moeilijkhedenn opgelost en kon het hoge-drukonderzoek een aanvang nemen. Gassen, 
vloeistoffenn en vaste stoffen werden onder hoge druk gezet en hun isothermen, hun 
samendrukbaarheid,, viscositeit, elektrische eigenschappen en oplosbaarheid werden 
mett grote nauwkeurigheid gemeten. In 1935 kwam Sissinghs profetie uit en kon deze 
arbeidd worden verricht in een eigen laboratorium, dat Michels tot stand had weten te 
brengenn en dat de naam Van der Waalslaboratorium kreeg. 

Dee laatste hevige confrontatie tussen Sissingh en Michels ontstond toen 
Kohnstammm vanwege zijn pedagogische activiteiten per 1 januari 1927 verlof nam 
alss hoogleraar natuurkunde. Mogelijk hing dit verlof direct samen met een ambitieus 
projectt waaraan hij in 1924 was begonnen. In een zevendelige cyclus onder de titel 
HetHet waarheidsprobleem (waarvan drie delen daadwerkelijk verschenen) wilde 
Kohnstammm een volledige personalistische filosofie ontvouwen. Om dit in alle rust te 
kunnenn volbrengen was hij verhuisd naar Ermelo waar hij in een 'afzonderlijk 
gebouwdee studeerhut' zijn ideeën aan het papier toevertrouwde. Halverwege de jaren 
twintigg was ook het Nutsseminarium voor Pedagogiek na eenn moeizame start goed 
gaann functioneren, wat voor Kohnstamm ook een reden kan zijn geweest om afstand 
tee nemen van zijn werk als fysicus.13 Maar het is evengoed mogelijk dat Kohnstamm 
dee weg voor Michels wilde vrijmaken. Dat laatste was volgens Michels' student R.O. 
Gibsonn in elk geval zo toen kohnstamm zijn verlof medio 1928 liet omzetten in 
ontslagg en Michels (nog altijd assistent) 'leider der werkzaamheden van het Van der 
Waalsfonds'' werd.14 

Kohnstammm liet het universiteitsbestuur weten dat hij zijn taken overdroeg 
aann Michels. Tot Sissinghs afgrijzen ging dit gepaard met een verzoek van het Van 
derr Waalsfonds om uitbreiding van het personeel van de thermodynamische afdeling, 
verhogingg van het krediet, en om een uitbouw van het Natuurkundig 
Laboratorium.Mett het oog op het toenemend aantal studenten was meer 
ondersteunendd personeel nodig, in de vorm van een bediende en een leerjongen. 
Michelss betaalde al een leerjongen uit eigen zak. Omdat Michels inmiddels ook zelf 
voorr vijfduizend gulden aan apparatuur had aangeschaft, 'voor de voortzetting der 

122 Sissingh aan wethouder van Onderwijs 22-7-1925, G.A. 5191,1925-3433; 
Sissinghh aan curator Delprat 4-12-1926, G.A. 279, inv. nr. 153, nr. 298; bestuur Van 
derr Waalsfonds aan B en W 6-12-1926, G.A. 5191,1928-698. 
133 Mulder, Beginsel en beroep, 101-112 en 119. 
144 R.O. Gibson, 'The father of industrial progress', Chemistry and industry 19 
augustuss 1980, 635-641, aldaar 639. 
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proeven'' en voor het experimentele werk van de studenten, stelde het Fonds een 
materieell  krediet voor van drieduizend gulden. En verbouwing van het Natuurkundig 
Laboratoriumm werd hard nodig geacht. Kohnstamm en Van der Waals moesten op 
eenn 'zeer ongerieflijke wijze' telkens een ander lokaal voor hun lessen zoeken sinds 
zijj  de kleine collegekamer aan Michels hadden geofferd, de arbeidsinspectie had al 
geklaagdd over de slechte werkomstandigheden, opstellingen konden door gebrek aan 
ruimtee niet worden opgebouwd, en de instrumenten die een zaal deelden met een 
zuurkastt en een slijpinrichting raakten door respectievelijk roest en slijpdeeltjes 
aangetast.. Men vreesde eveneens schade voor de mensen die zich noodgedwongen in 
éénn ruimte bevonden met de kwikzuivering, waar soms hoeveelheden van 25 kilo 
tegelijkk werden behandeld. Tussen het laboratorium en het water van de 
Muidergrachtt was nog wel ruimte om een stuk aan te bouwen.15 

Sissinghh boorde alle argumenten aan die hij tegen deze plannen kon 
bedenken.. Allereerst waren er enkele procedurele bezwaren. Kohnstamm kon niet 
zomaarr op eigen houtje een opvolger aanwijzen, daarover ging de faculteit, en bij 
aanpassingenn aan het laboratorium moest hijzelf als directeur worden betrokken. 
Dee concrete bezwaren tegen de plannen begonnen met het standpunt dat er eerst in 
dee behoeften van de bestaande laboratoria moest worden voorzien. Vooral natuurlijk 
diee van zijn eigen, achtergestelde laboratorium. Vervolgens kwam de 
thermodynamischee afdeling er wat betreft de personele bezetting volgens Sissingh al 
goedd vanaf, zeker in vergelijking met het Natuurkundig Laboratorium. De 
wetenschappelijkee prestaties van het Fonds vond hij allerminst indrukwekkend en het 
toenemendee onderwijs aan kandidaten was een oneigenlijke en ongewenste activiteit: 
'Hett Fonds is hiervoor niet aangewezen en aan diens medewerking bestaat geen 
behoefte.. Het is allerminst in het belang der studenten deze, zooals nu geschiedt, te 
onttrekkenn aan de experimenteele opleiding in het Laboratorium Physica onder 
leidingg van Prof. P. Zeeman.*17 Dat het bestuurslid van het Van der Waalsfonds 
Zeemann hiermee zelf moeite had, blijkt echter nergens uit. 

Ookk de plannen tot uitbouw van het laboratorium vonden in Sissinghs ogen 
geenn genade. De uitbouw zou licht wegvangen voor de smederij, die ook de rook 
niett meer kwijt zou kunnen, en de te bebouwen ruimte was te klein. Sissingh zou 
Sissinghh niet zijn als hij er ook niet op zou wijzen dat zo'n verbouwing een kostbare 
zaakk is. Met wat interne verhuizingen en geschuif van instrumenten was voldoende 
aann de eisen tegemoet te komen, en de verhalen over het giftig zijn van kwik waren 
zwaarr overdreven.18 

Sissinghh gooide het over een andere boeg bij zijn bezwaren tegen het 
overnemenn van Kohnstamms lessen door Michels. In de faculteitsvergadering wees 
hijj  erop dat alleen in Amsterdam de thermodynamica en de theoretische fysica waren 
gescheiden.. Van der Waals moest Kohnstamms lessen maar overnemen, waarmee de 

155 Bestuur Van der Waalsfonds aan B en W 6-12-1926, G.A. 5191,1928-698; 
notulenn faculteitsvergadering 2-2-1927, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
166 Sissingh aan curatoren 3-5-1927 en 8-3-1927, G.A. 279, inv. nr. 153, nr. 298; 
Sissinghh aan curator Delprat 4-12-1926, G.A. 279, inv. nr. 153, nr. 298. 
177 Sissingh aan curatoren 8-3-1927, G.A. 5191,1928-698. 
188 Faculteitsvergadering 2-2-1927, G.A. 1020, inv. nr. 6; Sissingh aan curatoren 8-3-
1927,, G.A. 5191,1928-698; Sissingh aan curatoren 8-3-1927, G.A. 279, inv. nr. 
153,, nr. 298. 
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situatiee gelijk werd aan die in de andere universiteiten. Michels was ook niet de 
geschiktee persoon om het van Kohnstamm over te nemen: 

Hijj  is overladen met werkzaamheden. Naast een zware onderwijsfunctie 
aann de R.K. jongens HBS is hij leider van het Van der Waalsfonds en rijdt 
hijj  op zijn motorfiets van het ene laboratorium naar het andere. Hij werkt 
onderr hooge druk. Spreker wil wel toegeven, dat het oorspronkelijk 
minderr gunstig oordeel van Kamerlingh Onnes over de capaciteiten van 
dee heer Michels is gewijzigd, maar dat neemt niet weg, dat hij veel te veel 
tee doen heeft. Hij werkt ook 's avonds op het laboratorium.19 

Smits,, die kennelijk Sissinghs ware intenties begreep merkte snedig op 'dat wij niet 
alss medici voor de gezondheid van de Heer Michels hebben te zorgen'. Sissingh 
kreegg met zijn protesten geen poot aan de grond, behalve wat betreft zijn inschatting 
vann de gevaren van kwik (Michels zou overigens in de loop der jaren een 
kwikvergiftigingg opdoen20). Zowel de faculteit als het universiteitsbestuur toonden 
zichh waarderend over Michels' activiteiten en welwillend tegenover zijn wensen. Hij 
kreegg de gewenste leerjongen, een bediende en een (eenmalig) krediet van 
drieduizendd gulden.Ook werd hem de zorg toevertrouwd voor het thermodynamisch 
onderwijs.. Wat betreft een eventuele uitbouw besloot het gemeentebestuur te 
wachtenn totdat Sissingh met emeritaat ging en de eisen van diens opvolger aan het 
laboratoriumm bekend waren. Door het plotselinge overlijden van Sissingh in 1927 
konn het zoeken naar een opvolger iets eerder beginnen. 

2.. De keuze voor Clay 
Hett stond vast dat Sissinghs opvolger een grote verantwoordelijkheid voor het 
onderwijss zou krijgen, zelfs al zou hij niet al diens onderwijstaken op zich nemen. 
Voortss zou hij het verouderde en uitpuilende laboratorium moeten leiden en 
moderniseren,, maar ook moest hij een man zijn met een wetenschappelijke reputatie. 
Ditt was geen profiel waar veel wetenschappers voor in aanmerking kwamen, maar er 
wass één Nederlandse fysicus die alles in zich had om de honneurs van de vacature-
Sissinghh op zich te nemen. Het was de Groningse hoogleraar experimentele fysica D. 
Coster.. Deze natuurkundige paarde onbetwiste wetenschappelijke kwaliteiten aan 
organisatorischee vaardigheden en was een uitstekend docent. Coster kwam duidelijk 
naarr voren uit de adviezen van Nederlandse fysici die door de faculteit waren 
aangeschreven.21 1 

Costerr (1889-1950) stamde uit een Amsterdams onderwijzersgezin en was 
voorbestemdd om zelf onderwijzer te worden. Zoals zoveel talentvolle en 
gedisciplineerdee natuurwetenschappers van bescheiden komaf, lukte het Coster om 
naastt zijn onderwijzerschap een studie af te ronden. Hij deed dat in eerste instantie 
bijj  Ehrenfest. Het moet een hele belevenis zijn geweest voor een natuurkundestudent 
omm Lorentz' Weense opvolger als leermeester te krijgen. In de steile Nederlandse 
academischee gemeenschap gedroegen de hoogleraren zich formeel en afstandelijk. 

199 Faculteitsvergadering 2-2-1927, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
200 Mededeling dr. J.P.J. Michels. 
211 Faculteit aan Nederlandse fysici 10-12-1927, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 
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Ehrenfestt (1880-1933) was het tegendeel van dit alles: gepassioneerd, 
onconventioneell  en persoonlijk tot op het benauwende af. Een selecte groep 
uitverkorenen,, waaronder Coster, kregen van 'oom Socrates' de theoretische fysica 
volgenss een onnavolgbare didactiek ingegoten.22 Om zijn experimentele 
vaardighedenn te ontwikkelen ging Coster vervolgens naar W. de Haas in Delft. 
Costerr begon zijn wetenschappelijke productie met onderzoek naar röntgenspectra. 
Hijj  verbleef onder andere enige tijd in Kopenhagen bij Bohr, waar hij zijn 
wetenschappelijkee naam vestigde met een artikel dat hij samen met zijn gastheer 
schreef,, waarin Bohrs theorie van het periodiek systeem werd uitgewerkt voor 
röntgenspectra.. Een samenwerking tussen Bohr, Coster, en G. Hevesy leverde de 
ontdekkingg op vann het element hafnium.23 

Inn 1924 werd Coster hoogleraar in Groningen. Het lukte nog wel eens om 
hooglerarenn te verleiden om het wat provinciaalse Groningen te verruilen voor de 
hoofdstad,, zoals Van der Waals jr. indertijd. Coster voelde er ook wel voor om naar 
Amsterdamm te komen maar had in Groningen net drie jaar besteed aan de 
gereedkomingg van een nieuw laboratorium en had geen zin om in Amsterdam nog 
eenss een renovatie van een laboratorium te leiden. Bovendien kwam er een lector die 
hemm van zijn grootste onderwijsbesognes afhielp. Dat waren voor Coster redenen om 
zijnn Groningse leerstoel aan te houden.24 

Eenn tweede kandidaat was nog korter in beeld. Het was J.M. Burgers 
(1895-1981),, hoogleraar aëro- en hydrodynamica te Delft. Burgers was net als zijn 
vriendd Coster gepokt en gemazeld in de natuurkunde bij Ehrenfest, en had als 
assistentt van Kamerlingh Onnes experimentele vaardigheden opgedaan. Burgers 
maaktee als student de nodige indruk. Na zijn doctoraal bood Lorentz hem een baan 
aann als conservator van het natuurkundig laboratorium van de Teylers Stichting en 
nogg voor zijn promotie viel hem het professoraat in Delft ten deel. Burgers' 
leeropdrachtt in Delft betekende de introductie van een nieuw vakgebied en met de 
opbouww daarvan toonde hij aan leiding te kunnen geven. ^ Deze opbouw was echter 
ookk precies de reden waarom hij onmiddellijk het Amsterdamse aanbod afwees. De 
aëro-- en hydrodynamica begon net bij de studenten in de smaak te vallen en Burgers 
hadd goede hoop dat zijn laboratorium zou worden uitgebreid. Ondanks aandringen 
vann Coster en Ehrenfest besloot hij de Technische Hogeschool niet in de steek te 
laten.26 6 

Tott hier was het allemaal uiterst helder verlopen. Twee onbetwist 
competentee kandidaten waren benaderd, en beiden hadden gedecideerd geweigerd. 

M.J.. Klein, Paul Ehrenfest. The making of a theoretical physicist (Amsterdam, 
Londonn 1970); M.J. Klein, 'Ehrenfest, Paul*, DSBIV, 292-294. 
233 H.A. Kramers, 'Levensbericht van Dirk Coster (5 October 1889-12 februari 
1950)',, Jaarboek K.A.W. 1951-1952,198-201; J.A. Prins, 'Coster, Dirk', DSB DJ, 
429-430;; H. Brinkman, 'Coster, Dirk', BWNU1,114-116. 
244 Zernike aan faculteit 24-12-1927 en Kramers aan faculteit 11-1-1928, G.A. 1020, 
inv.. nr. 206; faculteitsvergadering 28-3-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6; nota, G.A. 279, 
inv.. nr. 157, nr. 78; Coster aan Mannoury 19-4-1923, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 
255 F. Alkemade, 'Biography', in: F.T.M. Nieuwstadt, J.A. Steketee (red.), Selected 
paperspapers of J.M. Burgers (Dordrecht 1995), x-xcii, aldaar xii-xxvii ; 
266 Ehrenfest aan Zeeman 23-12-1927, Zeemanarchief, inv. nr. 486; faculteit aan 
curatorenn 5-6-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
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Hett werd een stuk schimmiger toen Burgers' bijna-naamgenoot Burger in beeld 
kwam.. H.C. Burger (1893-1964) was in 1918 in Utrecht bij Ornstein gepromoveerd 
enn werkte daarna enige jaren bij Philips. In 1922 keerde hij terug naar Utrecht als 
lectorr in de propedeutische natuurkunde. Tevens werd hij in het Utrechtse onderzoek 
dee rechterhand van Ornstein. Zijn onderzoek richtte zich vooral op 
intensiteitsmetingenn van spectraallijnen. Samen met W.J.H. Moll wist hij bovendien 
eenn aantal opmerkelijke verbeteringen aan te brengen in meetapparaten. Kenmerkend 
wass ook bij Burger dat hij experimentele vaardigheden combineerde met een flinke 
theoretischee bagage.27 

Dee taken waarvan Burger zich in Utrecht als lector uitstekend kweet: het 
verzorgenn van elementair onderwijs en het verrichten en leiden van experimenteel 
onderzoek,, behelsde ongeveer wat werd gevraagd van de nieuwe hoogleraar in 
Amsterdam.. Op het eerste gezicht leek de benoeming van Burger dus voor beide 
partijenn aantrekkelijk. De faculteit noemde Burger, in een aanbeveling aan de 
curatoren,, 'scherpzinning, zoowel op theoretisch als op experimenteel gebied'. 
Ornsteinn beval zijn eerste luitenant aan als een 'uitnemend docent, van groote 
plichtbetrachtingg (...) die met energie begonnen werk afmaakt'. Burger zelf, die al 
eenss een aangeboden leerstoel in Delft had laten schieten, liet weten graag in 
aanmerkingg te komen voor Sissinghs leerstoel.M 

Dee faculteit was echter allerminst eensgezind geweest. Slechts een krappe 
meerderheidd had ermee ingestemd om Burger voor te dragen. Sommige 
faculteitsledenn vonden dat Burger in de eisen die hij stelde nogal hoog van de toren 
blies.. De botanicus Stomps noemde Burger zelfs een eenvoudige lector die 
exorbitantee eisen stelde. Burger eiste inderdaad nogal wat. In de eerste plaats had d 
hijj  tot in detail uiteengezet hoe een ingrijpende verbouwing en uitbouw het 
laboratoriumm in een acceptabele staat konden brengen. Er moest onder meer een 
plafondd halverwege de hoge collegezaal worden gelegd waarmee een extra 
verdiepingg werd gecreëerd, er moest een werkplaats worden aangebouwd en de 
zolderr moest bruikbaar worden gemaakt Voor een modern gebruik van het 
laboratoriumm waren extra personeel en 25.000 gulden aan instrumentarium nodig. 
Datt was ongeveer evenveel als Zeeman had gekregen voor de inrichting van 
Physica.30 0 

Burgerr was ongetwijfeld bekend met de problemen die er tussen Michels en 
Sissinghh hadden bestaan en wist dat Michels op de nominatie stond om als opvolger 
vann Kohnstamm een sterkere positie te krijgen. Het liefst wilde hij dat Michels een 
apartt laboratorium zou betrekken, indien dit niet het geval zou zijn moest het 
duidelijkk zijn wie de baas was: 'In geen geval kan ik echter genoegen nemen met een 
toestand,, waarbij deze [Michels], naast mij als directeur, een zelfstandige positie zou 

277 J.G. van Cittert-Eymers, 'Burger, Herman Carel', DSB U, 600-601; A.J.H. 
Vendrik,, 'In memoriam prof. dr. H.C. Burger', Nederlands tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 32 (1966) 1-4; Heijmans, Wetenschap, 51-137. 
288 Faculteit aan curatoren 5-6-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
299 Faculteitsvergadering 31-5-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6; Stomps aan faculteit 13-1-
1928,, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
300 Burger aan Zeeman 26-5-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78; vergadering 
curatorenn 10-9-1928, G.A. 279, inv. nr. 99; Burger aan Delprat 23-10-1928, G.A. 
279,, inv. nr. 157, nr. 78. 
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innemen.. Hoewel ik gaarne Dr. Michels volkomen vrijheid zal geven bij zijn werken, 
moett ik toch verlangen, dat hij bij het gebruik van ruimte en hulpmiddelen van het 
laboratoriumm zich aan mijn leiding onderwerpt*31. Ook voor het onderwijs wenste 
Burgerr een strakke taakverdeling. Er moest een aparte lector komen voor het 
onderwijss aan de medische studenten. Hijzelf zou het gehele kandidaatsonderwijs 
verzorgen,, met inbegrip van Michels' warmteleer.32 

Dee curatoren vonden hetgeen Burger op tafel legde ook aan de royale kant. 
Inn de zomerr van 1928 vonden enkele moeizame onderhandelingen plaats, maar toen 
gingenn ze toch in ruime mate akkoord. Het laboratorium was nu eenmaal oud en 
verwaarloosdd en daarom moest er in de buidel worden getast. Ook de argumenten 
voorr een heldere taakverdeling tussen Burger en Michels waren overtuigend genoeg 
enn de curatoren waren bereid om Burger vrij te stellen van het grootste deel van het 
propedeutischh onderwijs. Het plan was om Michels als lector Kohnstamm te laten 
opvolgenn en hem daarnaast in te zetten bij het elementaire onderwijs. Michels ging 
hiermeee akkoord, maar had al laten weten dat hij niets ervoor voelde om alle 
propedeutischee colleges te doceren. De curatoren bedachten hierop een verdeling, 
waarbijj  Michels twee van de drie college-uren per week zou geven, en Burger het 
anderee deel voor zijn rekening zou nemen. Deze splitsing van de colleges kon in hun 
ogenn ook zonder problemen geschieden want de propedeutische natuurkunde 
bestondd uit afgeronde delen als warmte, licht, elektriciteit en magnetisme, enzovoort. 
Hett afnemen van tentamens zou over beiden worden verdeeld.33 

Dee curatoren trokken hier de streep. Ze vonden dat ze erg ruimhartig waren 
geweest.. Op het punt van het propedeutisch onderwijs moest Burger maar zijn goede 
will  tonen en een kleine concessie doen. Op 22 oktober zette de burgemeester een en 
anderr uiteen in een gesprek met Burger met het verzoek om snel met een definitief 
antwoordd te komen. Twee dagen later kwam dat antwoord. Burger accepteerde de 
benoeming.. Maar wel onder zijn onveranderde voorwaarden. Hiermee was de kous 
af.. De faculteit kon gaan werken aan een nieuwe voordracht.34 

Hett was voor de Amsterdamse betrokkenen een raadsel hoe dat ene college-
uurtjee een struikelblok kon worden. Burger stond niet bekend als een lastig persoon. 
Ookk kan het niet hoeven geven van propedeutisch onderwijs op zichzelf een conditio 
sinesine qua non zijn geweest. In Utrecht gaf hij immers ook dergelijk colleges. Hij werd 
inn 1950 nota bene hoogleraar in de medische fysica en bleef altijd met toewijding 
docerenn voor medische studenten.35 Volgens Van der Waals was Ornstein het kwade 
geniuss achter Burgers 'zonderlinge gedrag'. Burger zelf zou wel op de voorwaarden 

311 Burger aan Zeeman 26-5-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
322 Ibidem; vergadering curatoren 10-9-1928, G.A. 279, inv. nr. 99; Burger aan 
Delpratt 23-10-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
333 Nota Delprat 23-6-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78; 'Verslag in zake de 
besprekingg betreffende de vacature-prof. Sissingh ten raadhuize op 9-7-1928', 
ibidem;; Delprat aan Burger 22-7-1928, ibidem; vergadering curatorenn 10-9-1928, 
G.A.. 279, inv. nr. 99; faculteitsvergadering 7-11-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6; 
Michelss aan Zeeman 20-9-1928, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 

'Besprekingg met dr. H.C. Burger uit Utrecht en den burgemeester als president-
curatorr op 22-10-1928', G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
355 Vendrik, 'Burger', 2-4. 
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vann de curatoren naar Amsterdam zijn gekomen, maar Ornstein had hem bezworen 
datt wanneer hij zijn poot maar stijf hield, hij alles zou krijgen wat hij wilde. 

Ornsteinn had een inschattingsfout gemaakt, maar had wel degelijk het 
sentimentt in Amsterdamse kringen goed ingeschat dat het moeilijk was om een 
goedee Nederlandse fysicus naar Amsterdam te krijgen. Desalniettemin doken er al 
snell  vier nieuwe kandidaten op. Het waren Michels - die hiermee zowel op de 
nominatiee stond om Kohnstamm op te volgen als Sissingh - de hoogleraar 
natuurkundee te Bandung Clay, Zeemans oud-student H.R. Woltjer en de Groningse 
hoogleraarr theoretische natuurkunde Zernike.37 Michels werd vooral door Van der 
Waalss jr. naar voren geschoven, maar kwam verder niet serieus in beeld. Mogelijk 
mett uitzondering van Zeeman (en burgemeester W. de Vlugt, waarvan de 
gereformeerdee Woltjer een geloofsgenoot was38) was er ook niemand die echt warm 
liepp voor Woltjer. Zijn experimentele werk werd solide genoemd, maar ook saai of 
zelfss middelmatig. Hetzelfde gold voor de docent en de persoon Woltjer, waarvan 
weinigg bezieling uit gingen. Woltjer werkte sinds zijn promotie in 1914 op het 
Leidsee laboratorium waar hij 'rustig en nauwgezet' onderzoek deed naar magnetisme 
bijj  lage temperaturen en waar hij experimentele fysica doceerde. 

Clayy was afkomstig uit de school van Kamerlingh Onnes, waar hij 
onderzoekk deed naar elektriciteit en magnetisme bij lage temperaturen. Hij was in 
19200 hoogleraar geworden aan de net opgerichte Technische Hogeschool te 
Bandungg en had indruk gemaakt door er een laboratorium naar Leids model neer te 
zetten,, compleet met instrumentmakersopleiding. Daarnaast had Clay een belangrijke 
wetenschappelijkk vondst op zijn conto staan. Op een reis van Indië naar Nederland in 
19277 mat Clay dat de kosmische straling bleek toe te nemen naarmate hij verder van 
dee evenaar verwijderd raakte. Dit bleek een belangrijke aanwijzing te zijn dat 
kosmischee straling niet uit elektromagnetische straling bestond, zoals velen dachten, 
maarr uit door het aardmagnetisch veld geleide geladen deeltjes. Tijdens Clays 
kandidatuurr in Amsterdam was het belang van deze vondst echter nog niet 
doorgedrongenn (ook bij Clay zelf niet, zie paragraaf 6.3). Niemand die zijn mening 
overr Clayy ventileerde bracht diens onderzoeksresultaten voor het voetlicht. De 
voornaamstee reden waarom Clay in de adviezen naar voren kwam waren zijn 
organisatorischee gaven. Hoewel Ehrenfest op kenmerkende wijze ook zijn 
menselijkee eigenschappen in het licht wenste te stellen: 'Clay ist durch FREUDIGE 
Initiatieve,, rasches, energisches Handeln, ausgezeichnet und ist dabei DENNOCH 
stetss ein liebenswuerdiger, vertraeglicher und zuverlaessiger Kamerad'. Clay was 
bovendienn 'ein froher Mensch und hat Humor' en zou het ongetwijfeld goed met 
Michelss kunnen vinden.40 

366 Van der Waals aan Otten 8-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
377 Faculteitsvergadering 7-11-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
388 Pannekoek aan Clay 19-11-1928, archief Clay, inv. nr. 234. 
399 Nota van een curator 'vacature Sissingh', G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78; Coster 
aann Delprat 27-11-1928, ibidem; Een curator aan burgemeester, ibidem; Nota 
Delpratt 23-6-1928, ibidem; faculteit aan curatoren 14-12-1928, G.A. 5191,1929-
329. . 
400 Ehrenfest aan Zeeman 12-11-1928, G.A. 5191,1929-329; Ehrenfest aan Zeeman 
12-11-1928,, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 
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Zernikee (1888-1966) was een 'gewone Amsterdamse jongen' die in zijn 
geboorteplaatss scheikunde studeerde, in Groningen assistent werd van de astronoom 
Kapteynn en vervolgens aldaar hoogleraar mathematische fysica werd. Als theoreticus 
hadd hij veel met Qrnstein samengewerkt op het gebied van de statistische fysica, 
maarr hij was daarnaast vooral veel te vinden in het laboratorium van zijn collega 
Costerr en wilde graag een experimentele leerstoel.41 Bovendien wilde hij terug naar 
zijnn geboortestad. Coster bepleitte Zernike bij de Amsterdamse faculteit Hij 
verzekerdee dat Zernike, 'een man van geniale invallen' was, dat hij naast zijn 
wetenschappelijkee kwaliteiten grote belangstelling voor het elementaire onderwijs 
hadd en dat hij bovendien met een 'klare en prettige voordracht' zou doceren. 
Ornsteinn voegde hieraan toe dat Clay daarentegen 'middelmatig van begaafdheid' 
was,, en dat Woltjer 'door zijn werk geenerlei aanspraak op een professoraat' had.42 

Zernikee was inderdaad even briljant als veelzijdig. De weg die hij in 
Costerss laboratorium insloeg leidde in de jaren dertig tot de ontwikkeling van de 
fasecontrastmicroscoop,, waarvoor hij in 1953 de nobelprijs zou ontvangen. Er 
kleefdenn echter ook bezwaren aan Zernike. Hij voldeed aan het romantische beeld 
vann het verstrooide en grillige genie, en dat is geen ideaal profiel voor iemand die de 
leidingg kreeg en de reorganisatie moest gaan leiden van een 'bedrijf als het 
Natuurkundigg Laboratorium. Hij was, zoals ook Coster moest toegeven, 'miraculeus 
slordig',, sprong van de hak op de tak met zijn onderzoek, en maakte vaak studies 
niett af, omdat hij halverwege zijn interesse verloor. 'Van de drie bekende eischen 
doorr Faraday aan beoefenaars der wetenschap gesteld: "work, finish, publish" wordt 
slechtss de eerste door Zernike vervuld', aldus Haga. Wie hem in een laboratorium 
zijnn gang liet gaan, was binnen de kortste keren alles kwijt: 'Het gevolg hiervan was 
datt men genoodzaakt werd de bewegingsvrijheid van den Heer Zernike te beperken, 
jaa zelfs, dat andere laboranten er toe kwamen, zonder te vragen, instrumenten en 
toestellenn bij hem (hoogleeraar!) in gebruik, terug te nemen; hij zelf bracht immers 
nooitt iets terug en dit niet opzettelijk, maar omdat hij er niet aan dacht'.43 

Dee faculteit kwam niet tot consensus. Vooral Van der Waals was (toen 
duidelijkk was dat Michels onvoldoende steun ontving) op de hand van Clay. 
Brouwer,, Stomps en Pannekoek waren de meest fervente voorstanders van Zernike. 
Zeemann koos voor Clay, tot ontstemming van Stomps, omdat Zeeman zich eerst voor 
Zernikee had uitgesproken.44 Na stemming bleek Clay de voorkeur te genieten boven 
Zernikee en kon het volgende schimmige spel beginnen.43 

Allereerstt ontvingen curatoren een voordracht waarop Zernike helemaal 
niett meer voorkwam: na Clay prijkte Woltjer op de tweede plaats.46 Clay werd 
keurigg aanbevolen aan de gemeenteraad: 'Deze natuurkundige paart aan 
wetenschappelijkee verdiensten en groote experimenteele bekwaamheden een sterk 

411 H.J. Groenewold, 'In memoriam prof. dr. F. Zernike', Nederlands tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 32 (1966) 77-79; H. Brinkman, Frits Zernike: Groninger 
nobelprijsdrager,nobelprijsdrager, 1888-1966 (Groningen 1988) 1-18. 
422 Coster aan Delprat 27-11-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78; Coster en Ornstein 
aann Van der Wielen 8-11-1928, ibidem. 
433 Haga aan curatoren 4-4-1929, G.A. 5191,1929-329. 
444 Stomps aan Zeeman 7-11-1928, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 
455 Faculteitsvergadering 16-11-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
466 Vergadering curatoren 8-1-1929, G.A. 279, inv. nr. 99. 
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organisatorischh talent, hetgeen voor de belangrijke onderwijstaak, welke hier vervuld 
moett worden, van niet geringe beteekenis is te achten'. Clay zou op dezelfde 
voorwaardenn als Burger worden aangesteld.47 Voordat de raad de voordracht kon 
bekrachtigenn ontving hij echter een petitie die was ondertekend door Coster en de 
Utrechtsee fysici Kramers, Ornstein en Moll, waarin zij hun onvrede uitten over de 
taakverdelingg die voor de Amsterdamse natuurkunde was bedacht. Ze memoreerden 
datt Sissingh de zwaarste onderwijslast van alle Nederlandse fysici had gedragen. 

Tott onze spijt zien wij nu, dat de voordracht van B. en W. strekt om een 
gewoonn hoogleeraar te benoemen, aan wie de geheele omvangrijke 
onderwijstaakk van Prof. Sissingh wordt opgedragen en daarnaast een 
lectorr aan te stellen, die slechts met het onderwijs in een klein onderdeel 
vann de natuurkunde, dat in de algemeene gang van het hooger onderwijs 
vann ondergeschikt belang is, belast wordt.48 

Mett zo'n onderwijsbelasting kon Sissinghs opvolger nooit aan onderzoek toekomen. 
Alss een meer 'rationele arbeidsverdeeling' zou worden gekozen, zouden meer 
(goede)) Nederlandse fysici zich voor het ambt beschikbaar willen stellen. 

Nuu was deze petitie van wetenschappers aan de Amsterdamse gemeenteraad 
opp zich al een opmerkelijke actie, nog opvallender was het dat de ondertekenaars 
niett juist op de hoogte schenen te zijn van de taken diee aan de nieuwe hoogleraar 
werdenn toebedeeld. Het was immers geenszins de bedoeling dat de nieuwe 
hoogleraarr Sissinghs taken geheel op zich nam. Van de ondertekenaars moest in elk 
gevall  Ornstein beter weten, na de onderhandelingen van Burger. Volgens Van der 
Waalss was Ornstein ook nu het kwade brein. Van der Waals, zo zette hij uiteen in 
eenn brief aan de curator Otten, vermoedde dat Ornstein zijn blunder wilde 
goedmakenn die Burger het hoogleraarschap had gekost en daarom deze actie op touw 
hadd gezet. De petitie moest ervoor zorgen dat de voordracht werd teruggezonden 
naarr de faculteit en dat vervolgens Burger wellicht weer in beeld kon komen. Om de 
petitiee ook door de anderen ondertekend te krijgen, zo speculeerde Van der Waals 
verder,, moest Ornstein met deze verkeerde voorstelling op de proppen komen. Van 
derr Waals bezwoer curatoren niet op de beslissing terug te komen. Hij vertrouwde 
hunn toe dat hij zelf altijd al zijn twijfels had gehad bij Burger, die weliswaar als 
wetenschapperr bekender was dan Clay, maar die altijd 'onder Ornstein's wieken' 
wass gebleven. Daar tegenover stond dat Clay zich in moeilijke omstandigheden 
staandee had kunnen houden. Clay was, zo wilde Van der Waals maar zeggen, geen 
tweederangss Burger en verdiende alle vertrouwen.49 De Amsterdamse fysici kregen 
steunn uit Leiden, waar De Haas, Fokker en Ehrenfest volgens Van der Waals 
'verbaasdd en verontwaardigd waren over het adres van de heeren Ornstein es.' en 
bereidd waren een tegenactie op te zetten. Er werd echter voor gekozen om de boel 
niett verder in het openbaar te laten escaleren. Tot een openlijk conflict tussen 

477 Curatoren aan gemeenteraad 15-1-1929, G.A. 5191,1929-329; Zeeman aan Clay 
21-11-1928,, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 
488 Kramers, Coster, Ornstein en Moll aan gemeenteraad 4-2-1929, G.A. 5191,1929-
329. . 
499 Van der Waals aan curator Otten 8-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
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Utrechtt en Groningen enerzijds en Amsterdam en Leiden anderzijds groeide deze 
kwestiee hierdoor niet uit50 

Alss het zijn bedoeling was dat de voordracht werd teruggezonden, kreeg 
Ornsteinn zijn zin. In een besloten zitting van de gemeenteraad werd dit beklonken. 
Echterr niet zozeer vanwege de voorstelling van zaken in de protestbrief, maar 
vanwegee het feit dat het de gemeenteraadsleden ter ore was gekomen dat Zernike als 
wetenschapperr hoger werd aangeslagen dan Clay: 

Sommigenn meenden zelfs, dat Prof. Zernike beschouwd moet worden als 
eenn geniaal geleerde. Indien dit zoo is, dan meenden de bedoelde 
raadsleden,, dat het gemis van zekere eigenschappen, die in den leider van 
eenn laboratorium gewenscht geacht moeten worden niet zooveel gewicht 
inn de schaal mag leggen, dat alleen op grond daarvan de Raad de 
gelegenheidd om zulk een geleerde aan de Universiteit te verbinden zou 
moetenn laten voorbijgaan.51 

Omm het laboratorium draaiende te houden zou naast Zernike een assistent met 
organisatorischee aanleg kunnen worden benoemd. De argumentatie toont aan dat de 
tijdd dat de Amsterdamse natuurkunde als een hulpvak werd gezien ver weg lag. 
Wetenschappelijkk aanzien, daar ging het nu om. (Er moet overigens wel bij worden 
aangetekendd dat de geboren Amsterdammer Zernike veel sympathisanten had onder 
dee gemeenteraadsleden.52) 

Dee voorstanders van Zernike in de faculteit, die mogelijk de opponerende 
gemeenteraadsledenn hadden gesouffleerd, dachten er ook zo over. Eén van hen 
meendee tijdens de nieuwe beraadslagingen in de faculteit, waarin de keus tussen 
Clayy en Zernike opnieuw moest worden gemaakt, dat het bezit van organisatorische 
kwaliteiten n 

zeerr overschat wordt. Wie ze lijk t te bezitten valt dikwijls tegen, terwijl 
hett schijnbaar gebrek er aan dikwijls meevalt (...) Organisatorische 
talentenn kunnen wetenschappelijk zuiver steriel zijn. De vraag is niet bezit 
Prof.. Clay organisatorische talenten, maar is hij wetenschappelijk goed? 

Enn het antwoord hierop, aldus het faculteitslid, was dat 'de Heer Clay niet de thans 
aangewezenee is tegenover de Heer Zernike, die een meer geniale aanleg heeft'.53 

Faculteitsledenn van het andere kamp vonden de kwalificatie 'geniaal' voor Zernike 
overdrevenn en vreesden dat 'op den duur een conflict tusschen de hem opgedragen 
taakk en persoonlijke neigingen niet zou kunnen uitblijven.' De faculteit kwam er niet 
uit,, maar kon wel aan de curatoren laten weten dat Zernike als 'de meest 
beteekenendee als wetenschappelijk man en universeel geleerde' werd beschouwd. 
Anderzijdss schreef ze de oplossing waarbij een assistent werd aangesteld om het 
laboratoriumm draaiende te houden niet te zien zitten, onder meer omdat een assistent 

Notaa van een curator met chronologisch overzichtje van de gebeurtenissen, G.A. 
279,, inv. nr. 157, nr. 78; Fokker aan curatoren 29-3-1929, G.A. 5191,1929-329. 
511 Enkele gemeenteraadsleden aan curatoren 19-3-1929, G.A. 5191,1929-329. 
522 Pannekoek aan Clay 19-11-1928, archief Clay, inv. nr. 234. 
533 Faculteitsvergadering 21-3-1929, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
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altijdd maar tijdelijk in dienst is en omdat met deze constructie de hiërarchie tussen 
hoogleraar-directeurr en zijn ondergeschikten vertroebeld raakt.54 

Dee curatoren besloten maar weer om de Nederlandse hoogleraren 
natuurkundee aan te schrijven teneinde de keus tussen Zernike en Clay te kunnen 
bepalenn (waarbij overigens duidelijk werd uiteengezet welke onderwijsverdeling zij 
beoogden).555 De enquête liet niets aan duidelijkheid over. Buiten de Amsterdamse 
faculteitt bleek er geen enkele steun voor Zernike te bestaan. Coster was de enige die 
dee loftrompet afstak over Zernike maar liet enkele dagen later op die aanbeveling 
eenn brief volgen waarin hij zijn lofzang gedeeltelijk herzag. Hij schreef zich te 
kunnenn voorstellen dat Zernikes 'persoonlijke eigenschappen de vrees wekken, dat 
hett organiseren en leiden van een laboratorium niett zijn sterkste zijde zal blijken te 
zijn.'566 Het lijk t er haast op dat Coster zelf graag van Zernike had afgewild. 

Inn de binnengekomen adviezen werden steevast de organisatorische 
prestatiess van Clay genoemd en werd er gewezen op het gebrek daaraan bij Zernike. 
Zelfss Moll, één van de ondertekenaars van het protest aan de gemeenteraad, volgde 
ditt stramien. Van Zernikes vermeende geniale inslag werd weinig melding 
gemaakt.577 De keuze voor de nieuwe hoogleraar was derhalve niet moeilijk meer.58 

Vanaff  1 oktober 1929 was Clay Amsterdams hoogleraar. 

3.. Hegelen en regelen 
Jacobb Clay (1882-1952) was een boerenzoon uit het noordhollandse Berkhout. 
Hoewell  hij als enige zoon was voorbestemd om het bedrijf over te nemen, gaven zijn 
ouderss toe aan zijn wens om gymnasium te doen. Na het gymnasium volgde een 
studiee wis- en natuurkunde bij Lorentz en Kamerlingh Onnes in Leiden. In zijn 
studietijdd raakte Clay in de ban van de Leidse filosoof Bolland. G.J.PJ.Bolland 
(1854-1922)) was een autodidact van lage afkomst die het huzarenstukje van Van der 
Waalss had herhaald. Vanuit het hulponderwijzerschap klom hij op tot hoogleraar. 
Nett als Van der Waals was Bolland een krachtige persoonlijkheid en een solist, die 
err niet van hield als iemand het waagde zijn uitgesproken mening te trotseren. In 
tegenstellingg tot Van der Waals was Bolland echter bijzonder polemisch ingesteld. 
Watt heet, hij joeg iedereen tegen zich in het harnas op een kleine schare volgelingen 

544 Faculteit aan curatoren 22-3-1929, G.A. 1020, inv. nr. 206. 
555 Curatoren aan Nederlandse fysici 27-3-1929, G.A. 5191, 1929-329. 
566 Coster aan curatoren 1-4-1929 en 5-4-1929, G.A. 5191, 1929-329. 
577 Map, G.A. 5191, 1929-329. 
588 Curatoren aan B en W 16-4-1929, G.A. 5191, 1929-329. 
599 Over Clay: K. van Berkel, Citaten, 241-263; E.W. Beth, 'In memoriam Jacob Clay 
(Berkhout,, 18 Januari 1882 - Bilthoven, 31 mei 1955)', Algemeen Nederlands 
tijdschrifttijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie 47 (1954-1955) 233-235; H.F. Jongen, 
'Clay,, Jacob', BWN I, 111-113; J.A. Prins, 'Clay (Claij), Jacob', DSB JU, 312-313; 
G.W.. Rathenau, 'Levensbericht van Jacob Clay (18 Januari 1882 - 31 Mei 1955)', 
JaarboekJaarboek K.A.W. 1955-1956, 209-213; The Dutch members of the general editorial 
committee,, 'In memoriam Jacob Clay', Synthese. An international journal for the 
logicallogical and the psychological study of the foundations of science 9 (1954-1955) 
423-427;; L. Pyenson, Empire of reason. Exact sciences in Indonesia 1840-1940 
(Leidenn e.a. 1989)135-154. 
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na.. Deze Bollandisten beleden een eredienst aan Hegel, althans het wonderlijke 
woordenspell  dat Bolland van Hegels dialectiek maakte. Tot deze bijna sektarische 
groepp 'hegelende' Bollandisten behoorde Clay.60 

Err bestond geen tussenweg tussen het volkomen aanhangen van Bolland en 
hett afvallig zijn. Waarschijnlijk is Bolland de enige die het ooit nodig vond om 
Lorentzz finaal (en bij herhaling) af te branden: 'Zoo stamelt dan bij monde zelfs van 
eenenn Lorentz de natuurkunde, wanneer zij over Ruimte spreken zal en Tijd, 
erbarmelijkk onmagistrale klanken'.61 Het moest tussen Bolland en Clay uiteindelijk 
well  mislopen. Ondanks zijn bewondering voor de filosoof stond de integriteit en de 
intellectuelee superioriteit van Lorentz voor Clay buiten alle verdenking. 2 

Hoewell  wat jaren jonger valt Clay tot dezelfde generatie te rekenen als 
Kohnstammm en Van der Waals jr. Dat hij zich in de filosofie ging bewegen maakt 
hemm dus nog niet een 'bijna on-Nederlandse verschijning'.63 Wat hem ook niet 
onderscheiddee van zijn Nederlandse collega's was het atomisme dat hij aanhing. Dat 
goldd alleen voor de vorm die dat atomisme aannam. Voor Van der Waals sr. was het 
atoomm een realiteit, omdat hij er eenvoudigweg in geloofde. Een atoom was gewoon 
eenn atoom. Van der Waals jr. zag het atoom als een verdichting van de ether, wat hij 
gebruiktee om alle fysische verschijnselen tot het elektrisch monisme te kunnen 
herleiden.. Voor Clay daarentegen was een atoom geen buiten de mens om werkelijk 
bestaandd verschijnsel, maar een concept ('categorie') waarin 'de geest de natuur 
analyseert'.. Een atoom was niet waarneembaar en de omschrijving ervan als een 
hard,, volkomen elastisch en ondeelbaar bolletje, was weinig realistisch. Het 
atomismee liet bovendien nog tal van vragen open over zijn eigen grondaannamen.64 

'Inn de natuur op zichzelf bestaan geen atomen', benadrukte Clay, om in poëtisch-
idealistschee trant te vervolgen: 'Op zich zelve is de natuur een chaos, ene wildernis. 
Begrenzing,, beperking, bepaaldheid heeft de natuur voor zich zelve niet, alle 
verschijnselenn komen tegelijk voor, en loopen door elkaar(...) Allerlei doeleinden 
doorkruisenn elkaar, en zij schaadt en vernietigt zich zelve. Zij is de ware Proteus, die 
zichh in alle vormen en gestalten vertoont. Zij is op zich zelve raadselachtig, 
geheimzinnig,, zij is van zichzelve vervreemd'.65 

Dee atomisten beschouwen, zo vervolgde Clay, de grondslag van de materie 
alss een 'veelheid van gelijkwaardige eenheden'. Deze constructie maakt het mogelijk 
omm de 'geheele getallenleer en wiskunde op de materie en hare verschijnselen toe te 
passen'.666 Dat Clay zichzelf als atomist bestempelde, is omdat hij het concept 
succesvollerr vond dan concurrerende visies op de grondslag der materie zoals de 
continuïteitsopvattingg die Van der Waals jr. aanhing met etherstromen en -
verdichtingen. . 

Dee visie die Clay gaf op het atomisme was een voorbeeld van wat hij 
beschouwdee als de taak van de natuurfilosoof. In de wetenschappelijke praktijk werd 

Otterspeer,, Bolland, passim. 
611 Ibidem, 493. 
622 Van Berkel, Citaten, 250-261. 
633 Vgl: ibidem, 241. 
644 J. Clay, 'Natuurphilosophie en atomistiek', Tijdschrift voor wijsbegeerte 1 (1907) 
64-84,, aldaar 70-74. 
655 Ibidem, 80. 
666 Ibidem, 77. 
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voldoendee gedaan aan de empirische verwerking en aan het zoeken naar verbanden 
tussenn de waarnemingen. Er ging daarentegen te weinig aandacht uit naar de 
grondbegrippenn die aan de wetenschappelijke theorieën ten grondslag liggen. Dat 
eenn verkeerd gebruik daarvan de wetenschap op het verkeerde been kan zetten 
bewijzenn de voorbeelden van de geluidstof en phlogiston. Bespiegelingen over de 
aardd van materie of andere grondbegrippen beschouwde Clay als de taak van de 
natuurfilosoof.67 7 

Clayy had in Leiden bij Kamerlingh Onnes (bij wie hij assistent was) voor de 
experimentelee richting gekozen en promoveerde in 1908. In 1907 verhuisde hij naar 
Delftt waar hij een betrekking als HBS-leraar kreeg. Vanaf 1913 combineerde hij die 
mett een privaatdocentschap natuurfilosofie aan de Technische Hogeschool aldaar. 
Zijnn ambities lagen duidelijk op dat terrein. Er verschenen intussen uiteenzettingen 
vann Clay over 'ruimte en meetkunde*, 'materie' en over wetten in de 
natuurwetenschap.688 Tevens was hij lid van diverse filosofische gezelschappen. Dat 
zijnn filosofische talenten hoog werden aangeslagen blijkt wel uit het feit dat hij in 
19222 serieus in beeld kwam als opvolger voor Bolland. 

Clayy had zich toen echter al lang en breed losgemaakt van Bolland. Hoewel 
hijj  als natuurfilosoof de bewaker van het wetenschappelijke grondplan wilde zijn, 
gebeurdee in de loop der tijd feitelijk precies het tegenovergestelde. De 
natuurwetenschapp bleek voor Clay veeleer de toets voor filosofische systemen te 
zijn.. Op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten bestreed Clay de Kantiaanse 
visiee van Heijmans en zijn school, maar uiteindelijk - in de jaren voor 1920 - viel 
ookk Bollands filosofie van haar voetstuk. Clay bleef Hegel toegenegen vanwege het 
ideaall  dat diens filosofie bezat om geest en werkelijkheid, subject en object, 'in één 
geheell  van noodwendigen samenhang [te] omspannen'. Maar om in harmonie te 
kunnenn worden gebracht met de ontwikkelingen in de natuurwetenschap, volstond 
Bollandss conservatieve en rigide interpretatie van Hegel niet.69 

Clayss carrière kreeg een onverwachte wending toen hij in 1920 een 
hoogleraarschapp natuurkunde kreeg aan de Technische Hogeschool te Bandung. 
Voorr zijn vertrek naar Indië spijkerde Clay zijn fysische vaardigheden bij in het 
laboratoriumm van Rutherford waarmee de terugkeer naar het front van de 
natuurwetenschapp werd ingezet. Clay ging zich in Indië bezighouden met onderzoek 
naarr atmosferische elektriciteit. Samen met zijn vrouw, die hij in het Leidse 
laboratoriumm had leren kennen, deed Clay in het kader van dit onderzoek ook 
metingenn naar de ultragammastraling - zoalss de kosmische straling toen werd 
genoemdd - op bergtoppen, in een vliegtuig, een boot of gewoon in Bandung 
(paragraaff  6.3). 

Zijnn onderzoek als Amsterdams hoogleraar en dat van zijn studenten bleven 
hieropp voortborduren (paragraaf 6.4). Er werden metingen gedaan in mijnen, onder 
water,, hoog in de atmosfeer aan ballonnen of gewoon in het laboratorium, en dit 

J.. Clay, De drieledigheid der natuurkennis (Haarlem 1912) 5-18. 
688 J. Clay, Schets eener kritische geschiedenis van het begrip natuurwet in de 
nieuwerenieuwere wijsbegeerte (Leiden 1915); J. Clay, 'Natuurphilosophische studies. I. De 
materiee en hare attributen', Tijdschrift voor wijsbegeerte 12 (1918) 1-35; J. Clay, 
'Natuurphilosophischee studies, n. Natuurwetten en hare vorming', ibidem, 341-379; 
J.. Clay, 'Ruimte en meetkunde', Tijdschrift voor wijsbegeerte 5 (1911) 47-59. 
699 Van Berkel, Citaten, 250-260. 
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alless met steeds betere apparatuur. In 1933-1934 maakte Clay een wereldomvattende 
expeditie.. De bedoeling was om nieuwe bewijzen voor het deeltjeskarakter van de 
kosmischee straling te verzamelen, en de ioniserende werking ervan op de atmosfeer 
(diee resulteerde in de zogenaamde secundaire straling) zo goed mogelijk in kaart te 
brengen.. Clays onderzoeksschool naar kosmische stralen zou zo'n tweehonderd 
publicatiess opleveren. In de loop van de jaren dertig kreeg de filosofie ook weer 
sterkerr Clays aandacht. Hij bleek een ontwikkeling te hebben doorgemaakt naar een 
meerr (neo)positivistische richting.70 Voor de Amsterdamse studenten verzorgde hij 
eenn colloquium natuurfilosofie. 

Clay,, in het bezit van een impulsief temperament, paarde een grote 
werkkrachtt aan initiatief en doorzettingsvermogen. Bij alle activiteiten vielen Clays 
organisatorischee bemoeienissen en leiderschap op. Dit manifesteerde zich het sterkst 
naa de oorlog toen allerlei organisaties het licht zagen die de wetenschappelijke 
krachtenn moesten bundelden of de relatie tussen samenleving en wetenschap dienden 
tee verstevigen. Clay was een vroeg voorbeeld van de 'netwerk-wetenschappers' die 
naa 1945 het beeld gingen bepalen van de Nederlandse natuurwetenschap. Hij werd 
onderr meer één van de oprichters en voorzitter van de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoekk der Materie (FOM) en voorzitter van het bestuur van de Internationale 
Schooll  voor Wijsbegeerte. Maar al veel eerder toonde Clay zich een organisator. Als 
voorzitterr van de Vereniging voor Wijsbegeerte stond hij aan de wieg van het 
Tijdschriftt voor Wijsbegeerte, waarvan hijj  ook redacteur werd. In Indië gaf hij het 
fysischee onderwijs vorm, maar hij bemoeide zich er net zozeer met het 
voorbereidendd onderwijs en met het culturele leven van Bandung. 

Aangekomenn in Amsterdam kon hij verder gaan met het reorganiseren van 
hett Natuurkundig Laboratorium. Omdat hij dat niet op bevredigende wijze voor 
elkaarr kreeg, maar misschien simpelweg vanuit zijn drang om te domineren, meende 
hijj  dat hij de teugels van de Amsterdamse fysica strakker in handen moest krijgen. 
Hijj  zag zijn kans daartoe schoon bij het emeritaat van de onaantastbare Zeeman in 
1935.. Hij beschouwde de afzonderlijke, zelfs afzijdige positie van Physica als 
inefficiëntt Het uitpuilende en slecht geëquipeerde Natuurkundig Laboratorium, 
stondd ermee in schril contrast. Clay stelde pogingen in het werk om ook het 
directoraatt over Physica te krijgen. In 1933 schreef hij aan de curatoren: 

Omm tweeërlei reden lijk t het mij met het oog op de toekomst gewenscht de 
natuurkundigee collegekamer, practica en onderzoekingsruimten te 
concentreeren.. In de eerste plaats brengt een concentratie mede, dat men 
voorr alle richtingen van onderwijs en onderzoek kan volstaan met één 
centralee werkplaats, met één electriciteitsvoorziening, een centrale 
verwarming,, een ventilatie inrichting van het gebouw, het welk tot 
besparingg van inrichting en personeel kan leiden. In de tweede plaats 
brengtt het vereenvoudiging van de 
verdeelingg van het onderwijs, aangezien alle docenten in een complex 
vereenigdd zijn en daardoor - hoe de bezetting ook moge zijn -
verschillendee combinaties mogelijk zijn.71 

700 Van Berkel, Citaten, 262-263. 
711 Clay aan curatoren 5-5-1933, Zeemanarchief, inv. nr. 30. 
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Watt Clay verzuimde hierbij te vermelden was dat 'concentratie' ook inhield dat -
buitenn Michels' afdeling - de (experimentele) fysica ondubbelzinnig in één hand 
kwam,, en wel die van Clay. Dat was de inzet waarmee hij de strijd om de erfenis van 
Zeemann zou ingaan. 

4.. Tussen techniek en wetenschap 
Ookk Michels zat intussen niet stil. Hij begon zich vanaf eind jaren twintig een 
behoorlijkee reputatie te verwerven door zijn contacten met het bedrijfsleven en de 
fondsenn die hij daaruit wistt te peuren. Het is gezien zijn grote dadendrangg opvallend 
datt hij pas in 1939 tot (buitengewoon) hoogleraar werd benoemd. Zelf hield hij het 
eropp dat hij om zijn katholicisme werd gediscrimineerd. Van een roomse 
achterstellingspolitiekk is echter niets terug te vinden bij de als ruimdenkend bekend 
staandee universiteit, waar bijvoorbeeld Johanna Westerdijk in 1930 als eerste 
vrouwelijkee hoogleraar in de natuurwetenschappelijke faculteit verscheen en waar de 
linksee intellectuelen Mannoury en Pannekoek een aanstelling hadden.72 Bovendien 
werdd Michels qua middelen zeker niet achtergesteld (volgende paragraaf). 

Dee belangrijkste reden waarom Michels zo lang op zijn professoraat moest 
wachtenn was dat de wetenschappelijke erkenning voor zijn werk in grote mate 
uitbleef.. De kleine kring van technische wetenschappers uit de hoek van de 
thermodynamicaa erkende zijn verdiensten maar onder de fysici in het algemeen was 
datt veel minder het geval. 'Ook voor de Nederlandse fysici geldt (...) dat zij die het 
werkk niet kennen, het weinig waardeeren', formuleerde Kohnstamm de perceptie van 
Michels'' werk.73 En juist voor het wetenschappelijk prestige waren de 
universiteitsbestuurderss in deze tijd gevoelig, zoals Sissinghs opvolging al duidelijk 
maakte.. Daarbij kwam dat zij een nogal idealistisch beeld hadden van wetenschap. 
'Zuivere'' wetenschap had een veel groter prestige dan wat als technische wetenschap 
werdd beschouwd. Het was voor Michels een hele klus om als wetenschapper serieus 
tee worden genomen. 

Hett bestuur van het Van der Waalsfonds meende eind jaren twintig (terecht) 
datt het Fonds behoorlijk afhankelijk was geworden van Michels. De inschatting was 
datt een eventueel vertrek van hem zelfs wel eens het einde zou kunnen betekenen. 
Ditt werd actueel toen er in 1927 vanuit Delft aan Michels werd getrokken om L.H. 
Siertsemaa op te volgen, die eenjaar later zijn ontslag zou nemen. Het was dus zaak 
omm Michels eenn goede positie te bieden.74 Juist rond deze tijd besloot Kohnstamm 
omm zijn leerstoel definitief op te geven en het is denkbaar dat de Delftse vraag naar 
Michelss ervoor een aanleiding is geweest. 

Inn de faculteit en bij het universiteitsbestuur begonnen de bestuursleden van 
hett Van der Waalsfonds een hoogleraarschap voor Michels te bepleiten. In de eerste 
plaatss als opvolger voor Kohnstamm, maar desnoods op de stoel van de juist 
overledenn Sissingh, die zich bij deze laatste suggestie in zijn graf zou hebben 
omgedraaid.. Gereputeerde buitenlandse vakgenoten werden aangeschreven om een 
aanbevelingg voor Michels op te stellen. Er verschenen inderdaad antwoorden die als 

722 Bosch, Geslacht van de wetenschap, 315. 
733 Kohnstamm aan curatoren 7-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
744 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 27-12-1927, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.. 90; Kohnstamm aan curatoren 7-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
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steunn in de rug konden dienen. F.G. Donnan wees op Michels' technische prestaties, 
The.. Svedberg roemde het feit dat Michels zijn vak zowel theoretisch als praktisch 
zoo goed beheerste en FA. Freeth wees erop dat Michels 'a hard struggle' heeft 
moetenn doormaken, wat hem volgens Freeth op één lijn plaatste met Van der Waals, 
Bakhuiss Roozeboom en Smits.75 Tegenover deze aanbevelingen stonden de veel 
ambivalenterr meningen van Nederlandse fysici. Er was waardering voor wat Michels 
tott stand had gebracht, maar 'zuiver' wetenschappelijke prestaties had hij nog niet 
geboekt.. Wat hij wel had bereikt lag bovendien op een nogal ouderwets terrein. 
Michelss zou de eerstgeroepene zijn om de thermodynamische afdeling te leiden, 
maarr voor een volwaardig professoraat bezat Michels te weinig 'wetenschappelijken 
horizont',, zoals H.A. Kramers het uitdrukte. Michels moest eerst maar eens de 
wetenschappelijkee vruchten tonen van zijn technische arbeid. 

Dee faculteit was al helemaal niet op de hand van Michels. Er kwam zoveel 
tegenwerkingg voor de door Kohnstamm beoogde regeling van zijn opvolging dat hij 
opp een zeker moment vreesde voor de 'vernietiging van het Van der Waalsfonds'. De 
obstructiee kwam onder meer van Smits die wilde dat zijn protégé J.M. Bijvoet de 
thermodynamicaa voor chemische studenten ging doceren, daarmee een deel van 
Michelss onderwijsopdracht afknabbelend. Maar vooral de mathematici (met 
uitzonderingg van Mannoury) lagen volgens Kohnstamm dwars om zijn leerstoel 
ongeschondenn in stand te houden.77 Het voorstel waar de faculteit uiteindelijk mee 
kwamm om Michels een lectoraat in de experimentele warmteleer te bezorgen was een 
compromiss tussen Kohnstamm en Van der Waals die hem hoogleraar wilden maken 
enerzijds,, en zo ongeveer de rest van de faculteit anderzijds die Michels eigenlijk 
helemaall  niet zag zitten.78 

Ookk de curatoren stonden niet te trappelen om Michels hoogleraar te 
maken,, hoewel curator Delprat toezegde dat de belangen van het Van der 
Waalsfondss meer zouden worden behartigd wanneer 'voldoende werd aangetoond, 
datt doel en werking wetenschappelijk waren'.79 Het curatorium was zo slim geweest 
omm de vacature-Kohnstamm te koppelen aan de vacature-Sissingh. Toen bleek dat de 
beoogdee opvolgers van Sissingh de bijbehorende onderwijsopdracht veel te groot 
vonden,, benutten ze de gelegenheid om een voor hen acceptabel lectoraat voor 
Michelss te creëren waarin een deel van de medische propedeuse was opgenomen. 
Hett lectoraat dat hem per 1929 ten deel viel was derhalve in de 'warmteleer en de 
medischee propedeuse' (De term 'propedeuse' bleef in zwang, hoewel sinds 1921 dit 
onderwijss officieel tot de kandidaatsfase werd gerekend80). Voordat het lectoraat in 
werkingg kwam, wist De Telegraaf te melden dat enkele (katholieke) 

755 Freeth aan Kohnstamm 20-4-1928, Donnan aan Kohnstamm 23-4-1928, Svedberg 
aann Kohnstamm 4-5-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
766 Kramers aan faculteit 11-1-1928, G.A. 1020, inv. nr. 206. 
777 Kohnstamm aan Zeeman 9-5-1928, Zeemanarchief, inv. nr. 88. 
788 Kohnstamm aan Van der Wielen 11-6-1928, G.A. 1020, inv. nr. 206; een curator 
aann wethouder van Onderwijs 8-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
799 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 14-5-1928, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.. 90. 
800 Groen, Wetenschappelijk onderwijs U, 69. 
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gemeenteraadsledenn nog een poging deden om Michels hoogleraar te krijgen. Of 
hett een gecoördineerde actie was is niet bekend, maar in aansluiting hierop roerde 
Kohnstammm zich nog één keer om het lectoraat omgezet te krijgen in een ordinariaat. 
Vergeefs,, Michels kreeg een lectoraat, waarvoor hij dus het onderzoek van het Van 
derr Waalsfonds moest leiden, de colleges warmteleer moest geven (minus de 
thermodynamicaa voor chemici) en een groot deel van de medische propedeuse moest 
doceren.. Veel meer dan Kohnstamm ooit voor zijn extraordinariaat had verricht. 
Voorr Michels was dit geen reden om verongelijkt aan de Delftse lokroep gehoor te 
geven.. Volgens Kohnstamm bleef Michels omdat hij zich meer wetenschapper dan 
technicuss vond.82 Als hij naar Delft zou zijn vertrokken zou dat een bevestiging zijn 
geweestt van de mening die over hem heerste. Dat Michels aan de universiteit bleef 
wijstt erop dat hij het belangrijk vond om wetenschappelijk serieus te worden 
genomen. . 

Ditt lijk t ook naar voren te komen uit de openbare les die hij ter inwijding 
vann zijn lectoraat hield. In De ontwikkeling der warmteleer door middel van hooge 
drukkendrukken gaf hij aan hoe het veranderende atoommodel de laatste decennia een 
herzieningg van de thermodynamische theorieën noodzakelijk maakte en dat metingen 
bijj  hoge druk daarbij van dienst konden zijn. De toehoorders kregen zo de indruk dat 
zijnn onderzoek midden in de hoofdstroom van de fundamentele wetenschap stond. 

Eenn tweede reden waarom een hoogleraarschap voor Michels uitbleef was 
dee naijver die in de faculteit heerste. Dit kwam het meest pregnant tot uitdrukking 
tijdenss de volgende poging om Michels hoogleraar te krijgen. De aanleiding was een 
voorstell  van Smits in 1931 om voor (lector) Bijvoet een hoogleraarschap te 
propageren.. Van der Waals reageerde dat hij dan ook de verdiensten van Michels in 
hett licht wilde stellen: 'Wordt Bijvoet voorgesteld dan moet ook Michels [worden] 
voorgedragenn voor het buitengewoon hoogleraarschap'.83 

Dezee voorgestelde uitruil was tactisch niet erg sterk. Want nu kwamen ook 
anderenn met hun lector op de proppen, met als gevolg dat er plots zes op de 
nominatiee kwamen om buitengewoon hoogleraar te worden: Michels, J. Temminck 
Groll,, J.M. Bijvoet, J.R. Katz, E.H. Büchner en J. Smit. Het waren echt niet allemaal 
hoogvliegerss , maar het gevolg was wel dat men er helemaal niet meer uitkwam en 
datt de lectoren die op de wip zaten naar het hoogleraarschap elkaar jarenlang in 
gijzelingg hielden.85 Het is tekenend voor de geringe slagkracht van de faculteit in die 
jaren. . 

Dee derde reden dat Michels' professoraat lang op zich liet wachten was 
Brouwer.. De eenkennige mathematicus zag het (om wat voor reden ook) niet in 
Michelss zitten, wat vooral vervelend werd in de tweede helft van de jaren dertig 
tijdenss de perikelen rond de opvolging van Zeeman. In een scenario dat de fysici 
Clayy en Van der Waals hadden opgesteld zou Michels na Zeemans emeritaat 
hoogleraarr worden. Het was echter allerminst vanzelfsprekend dat er voor Zeeman 

'Vacaturee prof. Kohnstamm te Amsterdam.. Onbegrijpelijke degradatie tot 
lectoraat',, De Telegraaf 2-2-1929. 
822 Kohnstamm aan curatoren 7-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
833 Vergadering uitbreidingscommissie 6-5-1931, G.A. 1020, inv. nr. 189,67-68. 
844 Over Bijvoet en Büchner: Snelders, 'Halve eeuw', 33-40. 
855 Faculteitsvergadering 20-5-1931,14-10-1931, 2-12-1931, 22-2-1933 en 5-4-1933, 
G.A.. 1020, inv. nr. 7. 
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eenn nieuwe hoogleraar zou komen. Sterker, curatoren wilden de broekriem aanhalen 
doorr Zeeman te vervangen door een lector. Toch had de deur wel op een kier gestaan 
voorr een bevordering van Michels, die weinig extra kosten meebracht (hij was 
immerss al lector). Het was Van der Waals die de curatoren voorzichtig was 
begonnenn te masseren. In een gesprek met curator J.C. Went had hij gewezen 'op het 
belang,, dat er in zou zijn gelegen, dat het natuurkundig onderwijs aan de universiteit 
eenigg verband met de industrie en de techniek houdt*.86 De pech voor Michels was 
datt Brouwer voorzitter was van de faculteit, waarvan hij handig gebruik maakte in 
zijnn contacten met het curatorium. Brouwer verklaarde zich desgevraagd 
eenvoudigwegg tegen een professoraat voor Michels, wat misschien de doorslag gaf 
bijj  de aarzelende curatoren.87 Toen daarop Zeemans opvolging zo vast als een huis 
kwamm te zitten begrepen de curatoren evenwel dat een professoraat voor Michels een 
(betaalbare)) sleutel tot de oplossing kon zijn. Weer opponeerde de voorzitter van de 
faculteit,, die nu wel heel evident zijn boekje te buiten ging. Hij noemde de colleges 
vann Michels 'niet bevredigend' en wat betreft Michels' wetenschappelijke werk 
memoreerdee hij dat toen de kwestie met de zes lectoren speelde, een peiling onder 
wetenschapperss had opgeleverd dat Michels veel lager werd ingeschat dan Smit en 
Bijvoet.. Weliswaar lag er een krachtige aanbevelingsbrief van Keesom om het 
recentee initiatief te ondersteunen, maar de verdiensten van Michels lagen, aldus 
Brouwer,, vooral op technisch gebied en dat brengt toch een heel andere 
'geesteshouding'' mee dan bij de 'zuiver georiënteerde geleerden'. Brouwers 
interventiee raakte een gevoelige snaar en de curatoren stelden het besluit uit.88 

Keesomm brak in zijn brief inderdaad onomwonden een lans voor Michels, 
diee hij 'een autoriteit, zoo niet de autoriteit in Europa op het gebied van de 
nauwkeurigee metingen bij hooge drukken', noemde. Keesom zette uiteen hoe 
Michelss op knappe wijze jarenlang verschillende technische problemen had weten op 
tee lossen. En er was nog heel wat te verwachten van Michels, omdat in feite pas 
recentt de lange fase van voorbereiding achter de rug was, en het echte werk nu pas 
zijnn vruchten zou gaan afwerpen. Omdat Michels' afdeling ook aan het onderwijs 
veell  waarde hechtte, was het van groot belang om hem 'vaster aan de 
Amsterdamschee universiteit te binden'.89 Naast deze aanbeveling en andere 
getuigenissenn van de betekenis van Michels' onderzoek, was het belangrijkste 
argumentt dat met Michels de technische fysica aan de faculteit zou kunnen worden 
vertegenwoordigd.. In Leiden en Utrecht had de natuurkunde reeds met bijzonder 
hooglerarenn (respectievelijk G. Holst en J.C. van Staveren) de technische fysica in 
hett curriculum. Technische fysica ontwikkelde zich tot een belangrijk vak nu in 
toenemendee mate de industrie emplooi bood aan afgestudeerde fysici. 

Watt opviel was dat nu het technische karakter van Michels' arbeid plots als 
eenn aanbeveling gold. Dit had alles te maken met de veranderende omstandigheden. 
Alss gevolg van de economische crisis was de werkloosheid onder academici een 
groott probleem geworden. Dit dwong de bestuurders om hun hoge ideaal van 
wetenschapp bij te stellen en meer pragmatisch te kijken naar hoe de afgestudeerden 

Vergaderingg curatoren 3-2-1936, G.A. 279, inv. nr. 99. 
Ibidem. . 
Vergaderingg curatoren 5-10-1936 en 12-10-1936, G.A. 279, inv. nr. 99. 
Keesomm aan curatoren 14-8-1937, G.A. 1020, inv. nr. 218. 
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hett best op de arbeidsmarkt konden worden voorbereid en meer algemeen hoe de 
universiteitt beter van direct nut kon zijn voor de samenleving. 

Tegenoverr het positieve geluid van Keesom stond dat Michels bij de andere 
Nederlandsee fysici nog altijd niet op het eerste plan stond, maar uiteindelijk kon een 
professoraatt voor Michels niet uitblijven. De aanleiding werd gevonden toen de 
faculteitt zich in haar enthousiasme vergaloppeerde bij de pogingen om de Indiase 
fysicuss CV. Raman op de stoel van Zeeman te krijgen (meer hierover in paragraaf 
7).. Ze was er zo verheugd over dat deze prominente wetenschapper belangstelling 
toondee om in Amsterdam aan de slag te gaan, dat ze het op de koop toenam dat een 
zoo gereputeerd iemand niet kon worden belast met propedeutisch onderwijs, en dat 
Michelss het maar geheel op zich moest nemen. Dit zou echter alleen acceptabel zijn 
alss er een bevordering voor hem tegenover zou staan. Overigens waren met name 
Stomps,, J.P. Wibaut en Smits ook nu tegen de aanbeveling voor Michels omdat zij 
hett niet eerlijk vonden tegenover de lectorenn Büchner en Bijvoet, maar de 
meerderheidd stond achter het plan.90 Toen de aanstelling van Raman niet doorging 
haasttee de faculteit zich om de curatoren te schrijven dat de aanbevolen bevordering 
voorr Michels exclusief was gekoppeld aan de komst van Raman, maar de curatoren 
vondenn dat ze niet meer konden terugkomen op Michels' positieverbetering en zetten 
zijnn bevordering door.91 Het was Van der Waals, die steeds voor Michels is blijven 
ijveren,, die de curatoren het laatste zetje gaf. In een brief haalde hij 
nobelprijswinnaarr Debije aan, die zou hebben gezegd 'dat de positie van Michels 
eenn schandaal was'. Michels*  plaats in de natuurkunde wettigde het niet om hem nog 
langerr lector te laten zijn.92 

Opp 6 maart 1939 kon Michels zijn inaugurele rede De wisselwerking der 
moleculenmoleculen uitspreken, die veel leek op zijn lectoraatsrede. Weer gaf hij aan hoe zijn 
hoge-drukmetingenn fundamenteel bijdroegen aan de nieuwe fysische theorieën. Alsof 
hijj  de toehoorders nog maar eens onder de neus wilde wrijven dat hij wetenschapper 
was.. En geen technicus. 

5.. Natuurkunde in drie bedrijven 
Mett de komst van Physica waren er twee laboratoria die van de nodige middelen 
moestenn worden voorzien. Zeeman schreef een voorstel om hem een jaarlijks bedrag 
vann zevenduizend gulden uit te keren, en het Natuurkundig Laboratorium van 
Sissinghh en Kohnstamm vijfduizend gulden te geven. Zeeman rechtvaardigde de 
hogeree subsidie voor zichzelf door voor te rekenen dat hij altijd al, uit de aard van 
zijnn werkzaamheden die waren gericht op onderzoek, meer middelen nodig had. 
'Voorr mijne behoeften meer, omdat de colleges van den Heer Sissingh natuurlijk 
telkenss met in hoofdzaak dezelfde toestellen worden gegeven en onderzoekingen, die 
onderr mijne leiding meer dan onder de zijne plaats vinden, telkens nieuwe 
constructiess eisenen, die veel geld kosten.'93 

900 Faculteitsvergadering 8-3-1938, G.A. 1020, inv. nr. 7. 
911 Curatoren aan gemeenteraad 21-12-1938, G.A. 279, inv. nr. 208, nr. 415; 
faculteitsvergaderingg 27-5-1938, G.A. 1020, inv. nr. 7; vergadering curatoren 4-7-
19388 en 12-12-1938, G.A. 279, inv. nr. 99. 
922 Van der Waals aan curator Otten 11-7-1938, G.A. 279, inv. nr. 208, nr. 415. 
933 Zeeman aan B en W 22-5-1923, G.A. 5191,1925-3433. 
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Voorr Physica hadden de bestuurders de gevraagde zevenduizend gulden 
well  over. Een dergelijk pronkstuk kon men niet met een fooi afschepen . 'De 
schitterendee inrichting van het laboratorium "Physica", dat onder zulk een bekwame 
leidingg staat, brengt mede, dat ook thans het nog gevraagde bedrag wordt 
toegestaan'.944 Zo genereerde weelde nog meer middelen. Aan Sissingh en 
Kohnstammm die op een veel minder schitterend ingericht instituut werkzaam waren, 
werdd in eerste instantie slechts vierduizend gulden toegewezen en Sissingh moest er 
nogg flink voor lobbyen voordat hij zijn krediet verhoogd zag tot 4500 gulden plus 
duizendd gulden voor het medisch practicum.95 

Hett krediet van Physica vertoonde verder weinig spectaculaire bewegingen 
tott de economische crisis en het vacuüm na Zeemans aftreden in 1935 het krediet 
behoorlijkk deden teruglopen van 7500 in 1932 tot 3070 gulden in 1940. Eenzelfde 
beeldd vertoonden de kosten voor het hulppersoneel in Physica die tussen 1924 en 
beginjarenn dertig stegen van ruim 17.000 tot zo'n 23.000 gulden en halverwege de 
jarenn dertig een daling inzetten tot 15.500 gulden (grafiek 5.1). 

Dee rustige ontwikkeling van Physica wordt weerspiegeld in het onderzoek 
datt er werd verricht. Zeeman keerde terug naar het spectroscopische onderzoek, 
veelall  in verband met het zeemaneffect. De opstellingen in Physica zijn beschreven 
doorr een journalist van De Telegraaf op 4 mei 1935. De journalist, die door Zeeman 
werdd rondgeleid, liet de lezers kennismaken met 'de beroemde massaspectrograaf 
vann J J. Tompson' voor het isotopenonderzoek. Met deze opstelling, die Zeeman en 
zijnn medewerkers met kenmerkende nauwgezetheid opbouwden, zouden enkele 
zeldzamee isotopen van argon, ijzer en nikkel worden ontdekt.96 Deze kernfysica was 
hett enige niet-spectrale onderzoek dat belangrijke resultaten afleverde. Eveneens 
fascinerendd was een geschenk van een 'dankbaren Spaanschen leerling'. Het 'toont 
onss een groote metalen schijf die een omtreksnelheid kon krijgen van 350 meter per 
seconde.. Door een lichtbundel te richten op een krijtlaag die op de snel draaiende 
schijff  was aangebracht, deed Zeeman onderzoek naar het dopplereffect. Dit 
onderzoekk nam niet echt een hoge vlucht en de opstelling boezemde Zeeman enige 
huiverr in. De schijf was al eens 'uit wandelen*  gegaan en had toen flinke schade 
aangericht. . 

Eenn modern spectroscopisch terrein van onderzoek waar Zeeman zijn 
aandachtt op vestigde was het onderzoek naar de zogenaamde 'hyperfijnstructuur' 
vann spectraallijnen. Om dit subtiele verschijnsel op te sporen, dat samenhangt met de 
invloedd van de atoomkern op het spectrum, was het zeemaneffect een belangrijk 
middel.. De journalist maakt melding van een spectrograaf die speciaal was opgesteld 
voorr de bepaling van de hyperfijnstructuur. 

Dee rest van de onderzoeksruimten zullen ingericht zijn geweest voor het 
aloudee spectroscopische onderzoek. De journalist kreeg een Rowlandse tralie te zien 
mett vijfhonderd krassen per millimeter: 'een der machtigste hulpmiddelen van den 
spectroscopist',, een 'kostbare' echelon-spectrograaf, en een grote, watergekoelde 
magneett die midden in de zaal met de grote tralieopstelling stond. Assistent J. Gisolf 
demonstreerdee de sterkte van de magneet door in de buurt van één van de polen een 
zakmess te houden, die vervolgens uit zijn hand schoot en zich aan de magneetpool 

944 Curatoren aan B en W 30-6-1923, G.A. 5195, 1925-3433. 
955 Sissingh aan B en W 14-2-1924, G.A. 5191,1925-3433. 
966 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 128-129. 
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hechtte.. *[E]n wij falen hopeloos bij een poging om het mes met inspanning weer los 
tee trekken', aldus de journalist. De tralie beschouwde Zeeman als het kostbaarste 
deell  van het instrumentarium, vertelde hij aan de jonge Italiaanse fysicus E. Segrè, 
diee in 1931 onderzoek deed in Physica.97 

Hett onderzoek met betrekking tot de relativiteitstheorie ten slotte lag 
waarschijnlijkk stil: 'Wij dalen af in een sousterrain en komen tegenover een tweetal 
apparatenn te staan, die den leek volkomen in het onzekere laten in zake hun 
bestemming'.. Het ene blijkt het instrument te zijn waarmee Zeeman zijn 
lichtsnelheidsexperimentenn in de jaren 1910 had gedaan. Vermoedelijk is de 
apparatuurr bij de inrichting van Physica in de kelder gezet en er niet meer 
uitgekomen.. Nieuwe onderzoeksresultaten zijn niet meer gemeld. 

Zeemann deed nog wel een poging om zijn laboratorium uitgebreid te 
krijgen.. Hij probeerde dat via het universiteitsbestuur en via de filantropische 
Rockefellerr Foundation, waar Ornstein voor zijn Utrechtse laboratorium al succesvol 
hadd aangeklopt en waarvan ook het Leidse laboratorium steun had ontvangen.98 

Hoewell  hij niet erg veel vertrouwen leek te hebben in zijn subsidie-aanvraag, stak 
Zeemann tegenover de burgemeester zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken 
toenn hem het negatieve antwoord ter ore kwam: 'Hoewel ik eenigszins op den zin 
vann dit antwoord was voorbereid, kan ik toch niet ontkennen dat ik teleurgesteld 
was'.999 De tekeningen die van de voorgenomen uitbreiding waren gemaakt tonen dat 
Zeemann het nodig vond de ruimte voor de practica te vergroten en nog meer plaats 
wildee voor spectroscopisch onderzoek. Dit bevestigt dat Physica steeds meer 
studentenn trok en de steven naar de optica bleef wenden.100 

Inn contrast tot de weinig bewogen ontwikkelingen in Physica stond de 
spectaculairee ontwikkeling van de thermodynamische afdeling. Er zijn waarschijnlijk 
maarr weinig voorbeelden in de wetenschap van iemand die zo energiek en 
doelbewustt middelen wist te genereren als Michels, hoewel zijn soms aanmatigende 
handelenn altijd het gevaar inhield dat hij mensen (zoals Sissingh) tegen zich in het 
harnass joeg. Zeeman vergoelijkte een keer tegenover een curator in een wat 
merkwaardigee uitdrukking dat Michels 'bij zijne goede eigenschappen' de neiging 
hadd om 'wat hard te blazen'.101 Maar ook Zeeman zelf had moeite met Michels' 
handelwijzee om steeds maar het onderste uit de kan te peuren.102 

Hett vertrekpunt voor Michels rond 1920 was weinig bemoedigend: 

977 E. Segrè, A mind always in motion. The autobiography ofEmilio Segrè (Berkely, 
Loss Angeles, Oxford 1993) 66. 
988 Map, G.A. 279, inv. nr. 162, nr. 349. 
999 Zeeman aan burgemeester 8-12-1931, G.A. 279, inv. nr. 170, nr. 312. 
1000 Map, G.A. 179, inv. nr. 170. 
1011 Zeeman aan curator Delprat 21-7-1927, G.A. 279, inv. nr. 153, nr. 298. 
1022 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 131. 
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Terr beschikking van de moiecuulphysica stond één kamer en een gang van 
ongeveerr 1.80 m breedte. Technische hulp bestond uit één 
leerlinginstrumentmakerr één dag per week. Gelden voor aanschaffing van 
grondstoffenn en toestellen waren niet aanwezig. Het kapitaal van het Van 
derr Waals-fonds was tot f.3000,- geslonken, de jaarlijkse contributie tot 
f300,-- de gehele bibliotheek kon op 4 m planklengte geborgen worden.103 

Vann de gemeente ontving de thermodynamische afdeling duizend gulden per jaar en 
Michels'' salaris als assistent.104 Na de ingebruikname van Physica kwam er iets 
meerr ruimte beschikbaar. De thermodynamische afdeling kreeg de beschikking over 
dee begane grond van één van de vleugels.105 

Inn 1924 was het kapitaal zover geslonken dat het bestuur van het Van der 
Waalsfondss zelfs overwoog om de activiteiten te staken en van het resterende geld 
eenn Van der Waalsmedaille of iets dergelijks in te stellen. Het waren de 
veelbelovendee activiteiten van Michels die het bestuur ervan weerhielden.106 En het 
wass Michels die vervolgens het Fonds nieuw leven in blies. Geruggensteund door het 
bestuurr van het Fonds, met name Van der Waals en Zeeman, en vooral door zijn 
enormee arbeidskracht slaagde Michels erin om een diversiteit aan inkomstenbronnen 
aann te spreken. Hij wist substantiële middelen los te krijgen van het bedrijfsleven, 
hett gemeentebestuur toonde zich in toenemende mate welwillend en zo nodig 
betaaldee Michels personeel en instrumenten uit eigen zak. 

Dee meest typerende actie van Michels was de standaarddrukmeter die hij 
wistt te verwezenlijken. Deze was noodzakelijk om de nauwkeurige drukbalans die 
hijj  had ontwikkeld te kunnen ijken (Nederland bezat niet zoals veel landen een 
laboratoriumm voor standaarden). De technische oplossing die Michels bedacht was 
eenn 27,5 meter hoge kwikkolom die in de Westertoren moest worden geplaatst, zoals 
zichh in Frankrijk in de Eiffeltoren een drukkolom bevond. Het onconventionele plan 
begonn ermee dat er 25.000 gulden moest worden gespaard. Michels wist Kamerlingh 
Onness te bewegen om zijn naam aan de actie te verbinden. In het Algemeen 
HandelsbladHandelsblad verscheen op 18 april 1925 een oproep van de nobelprijswinnaar, 
waarinn hij met enthousiasme uiteenzette dat Nederland zich met de kwikkolom een, 
uniekee plaats kon verwerven: 

Alss straks de hele wereld van onzen standaarddrukmeter gebruik gaat 
maken;; als door middel van den Westertoren waarheden worden 
vastgesteld,, misschien ontdekkingen kunnen worden gedaan, waaraan Van 
derr Waals feitelijk den eersten stoot heeft gegeven, dan is dat toch van 
iederenn rechtgeaarden Nederlander een reden om trots te zijn. 

Michels,, 'Historische ontwikkeling, 2. 
1044 Sissingh aan B en W 14-2-1924, G.A. 5191,1925-3433. 
1055 Clay aan B en W 6-11-1929, G.A. 5191,1929-329. 
1066 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 14-3-1924, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.90. . 
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Dee publiciteitscampagne sorteerde effect. Er stroomde 30.000 gulden binnen die in 
hett Van der Waalsfonds werden gestort.107 Met inzet van Zeeman en Van der Waals 
enn de reputatie van hun namen, wist het Fonds te bewerkstelligen dat bedrijven als 
hett Hengelose Stork, Werkspoor uit Amsterdam en de artillerie-inrichting bij de 
Hembrug,, het laboratorium (volgens Van der Waals jr. belangeloos) sponsorden 
doorr de levering van instrumenten. Misschien nog belangrijker was de 
publiciteitswaardee van de actie. Michels' werk kwam onder de aandacht, niet in de 
laatstee plaats bij de universiteitsbestuurders.108 

Michelss kon aan het werk. Een kwikkolom verscheen met de vereiste 
hoogtee en een doorsnede van elf millimeter.109 Omdat ook bij een harde wind moest 
kunnenn worden gemeten was het van belang dat de uitwijking van de toren werd 
bepaald.. Daartoe wierp Michels (een fervent bergbeklimmer) vanaf een luikje in de 
Keizerskroonn een touw om de torenhaan waarmee hij zich optrok om een lat met een 
schaalverdelingg aan de top te bevestigen. Vanaf de grond kon daarmee worden 
vastgesteldd dat de toren bij windkracht tien een uitwijking van drie centimeter had. 
1100 Zelden zullen wetenschap en religie zo eensgezind hun hals hebben gestrekt naar 
hogeree waarheden. Michels kreeg het voor elkaar, zoals hij ook een verbintenis 
tussenn wetenschap en bedrijfsleven gestalte wist te geven. De kwikkolom heeft tot in 
dee jaren vijfti g in de Westertoren gestaan en heeft voor tal van bedrijfs- en 
universiteitslaboratoriaa dienst gedaan als ijkingsinstrument. 

Hett balletje ging rollen. Het ijken van drukmeters leverde geld op. Met het 
geldd konden de mogelijkheden tot onderzoek en de technische know-how voor hoge-
drukmetingenn worden vergroot, en daarmee werd Michels' afdeling steeds 
interessanterr voor het bedrijfsleven.111 Michels werd als erkend hoge-drukspecialist 
adviseurr bij diverse bedrijven, wat nog meer geld opleverde. Het bestuur van het 
Vann der Waalsfonds kon in het jaarverslag voor 1927-1928 melden: 'Verblijdend 
was,, dat de industrie meer en meer belang in onze onderzoekingen ging stellen'.112 

Michelss was bijvoorbeeld adviseur voor de Anglo-Iranian Company (later BP). Hij 
ontvingg in de jaren dertig diverse bezoekers van het bedrijf en in 1939 bezocht hij 
zelff  de olievelden in Perzië om ter plekke te kunnen adviseren over ondergrondse 
hoge-drukmetingen.113 3 

Vermeulen,, 'Moeizame start'. 
1088 J.D. van der Waals jr., 'Verslag over de werkzaamheden van het Van der Waals 
Fondss in den cursus 1926-1927', Physica. Nederlandsen tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 7 (1927) 368-369; ibidem 1927-1928, Physica 8 (1928) 347-350. 
1099 Technische uiteenzetting: A. Michels, 'The calibration of a pressure balance in 
absolutee units', Proceedings K.A.W. 35 (1932) 994-1003. 
1100 Vermeulen, 'Moeizame start'. 
1111 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 30-10-1926, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.. 90. Het verloop van de contacten van het Van der Waalsfonds met industriële en 
wetenschappelijkee ondernemingen is te volgen in de jaarverslagen van het Van der 
Waalsfonds,, die vanaf 1927 in Physica. Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde, 
enn vanaf 1934 in Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde, verschenen. 
1122 Van der Waals jr, 'Verslag Van der Waals Fonds 1926-1927', Physica. 
NederlandschNederlandsch tijdschrift voor natuurkunde 7 (1927) 368-369. 
1133 Knegtmans, 'Particulier initiatief, 87. 
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Hett meest vruchtbaar waren echter zijn contacten met het Engelse 
chemieconcernn Imperial Chemical Industries (ICI). De provisorische wijze waarop 
enn de povere omstandigheden waaronder Michels slaagde zijn experimenten te 
verrichten,, hadden grote indruk gemaakt op een delegatie van het bedrijf, die 
Michelss in 1928 bezocht. ICI was op Michels gestuit in zijn zoektocht naar 
innovatiess op het problematische en gevaarlijke terrein van de hoge-druktechnieken. 
Hett bedrijf bood Michels eenjaargeld van 300 pond (ongeveer 3.000 gulden), opdat 
hijj  zijn leraarsbaan zou opzeggen en zich volledig met zijn experimentele werk kon 
bezighouden.. Daarnaast stelde het bedrijf tweeduizend pond per jaar ter beschikking 
voorr de aanschaf van apparatuur, wat een fors bedrag was vergeleken bijvoorbeeld 
mett het materieel krediet van de laboratoria (Zeeman, de best voorziene fysicus had 
inn dat jaar net een verhoging van zijn krediet gehad tot f7500114). Slechts twee 
voorwaardenn waren hieraan verbonden. In de eerste plaats mochten de aangeschafte 
instrumentenn zolang Michels leefde niet in handen komen van de universiteit. Deze 
restrictiee stelde ICI naar aanleiding van een slechte ervaring met een hoogleraar van 
Oxfordd die een aanzienlijk instrumentarium van ICI had gekregen, dat Oxford niet 
meerr wilde afstaan toen de betreffende hoogleraar overstapte naar Cambridge. De 
instrumentenn van ICI werden daarom ondergebracht in de hiervoor in het leven 
geroepenn Boyle-stichting (waarin later ook andere opbrengsten zouden worden 
ondergebracht).. Ten tweede kwamen medewerkers van ICI bij Michels in de leer. 
Volgenss Michels bleef de onderzoekskeuze echter ten allen tijde geheel bij hem 
berusten.115 5 

Dee omhelzing van Michels heeft ICI geen windeieren gelegd. Eind 1935 
slaagdee een groepje ICI-medewerkers erin om polyetheen te produceren. De door 
Michelss geleverde kennis en apparatuur waren hierbij cruciaal. De ontdekker Gibson 
hadd bij Michels onderzoek gedaan en was zelfs in Amsterdam gepromoveerd. De 
onderzoekerss van ICI die greep kregen op de productie van polyetheen werkten 
onderr leiding van M.W. Perrin, die eveneens in de leer was geweest bij Michels. Het 
polymeerr zou als één van de eerste plastics een grote toekomst tegemoet gaan. 
Overigenss stopte ICI kort na de ontdekking zijn vaste overmakingen aan de Boyle-
stichting.116 6 

Dee aansluiting die Michels vond met het bedrijfsleven doet denken aan de 
activiteitenn van Ornstein, die vanaf begin jaren twintig zijn laboratorium in Utrecht 
sterkk expandeerde door in toenemende mate verschillende bedrijven en 
maatschappelijkee organisaties te bedienen met toegepast en technisch onderzoek. 
Ornsteinn sprong actief in op het ontbreken van een nationaal laboratorium, dat in 
anderee landen standaarden verzorgde en testen en keuringen uitvoerde. Zo bood zijn 
laboratoriumm onderdak aan de Warmtestichting, verzorgde het keuringen aan 
elektrischee apparatuur voor de KEMA, en verrichtte het onderzoek voor de Stichting 
voorr Verlichtingskunde en de Stichting voor Photographie en Cinematographic. 
Ornsteinn sprong op zowat iedere vraag vanuit de samenleving in en streefde ernaar 

1144 Map, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 93. 
1,55 Knegtmans, 'Particulier initiatief, 86-87; Michels, 'Historische ontwikkeling', 4. 
1166 Knegtmans, 'Particulier initiatief, 87-88; F.M.S. Harmar-Brown, 'Polythene 
comess of age', ICI magazine september 1954, 258-261 en 267; Van der Waals jr, 
'Verslagg Van der Waals Fonds', Nederlandsen tijdschrift voor natuurkunde 6 (1939) 
159. . 
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'physicuss in de maatschappij' te zijn. Al deze activiteiten hielden lang niet altijd 
verbandd met het fundamentele kernonderzoek van het laboratorium: metingen van de 
lichtintensiteitt van spectraallijnen. Michels aan de andere kant maakte handig 
gebruikk van een bepaalde expertise die 'toevallig' interessant was voor de industrie. 
Voorr Michels bleven de onderzoeksplannen ogenschijnlijk centraal staan. De 
drukkolomm in de Westertoren voorzag weliswaar in een buitenuniversitaire behoefte, 
maarr was opgericht om Michels' eigen onderzoek verder te helpen. Volgens Michels 
bleeff  het onderzoek 'zuiver universitair': 'Voor de industrie, in opdracht van 
buitenstaanderss werd niets verricht'.117 

Off  deze scheiding tussen universitaire wetenschap en commercieel 
onderzoekk in de praktijk zo strikt uitpakte is maar de vraag. Er werden bijvoorbeeld 
well  degelijk toestellen gebouwd in opdracht van industriële relaties. En in 1928 werd 
eenn amanuensis aangesteld van het geld van een Britse ammoniakfabriek 'in ruil 
waarvoorr door het Fonds een onderzoek zal worden ingesteld naar de invloed van 
drukk op de viscositeit*.118 Beginjaren dertig raakte het Van der Waalsfonds zelfs in 
geldproblemenn omdat opdrachten - zoals de bouw van een instrument - teveel beslag 
legdenn op de algemene middelen van de thermodynanüsche afdeling. Voor de 
specifiekee opdracht kwam weliswaar geld binnen, maar deze giften mochten niet 
wordenn gebruikt om de algemene kosten te dekken. De imperiumbouwer die zijn 
invloedd en middelen probeerde te vergroten en de wetenschapper voor wie die 
expansiee niet meer dan een middel was om zijn armslag te vergroten, leken elkaar 
well  eens in de weg te zitten.119 

Nadatt Michels in 1929 lector was geworden kreeg hij van het 
universiteitsbestuurr een aanzienlijke uitbreiding van zijn middelen. De curatoren 
maaktenn consequent een onderscheid tussen het onderzoek van het Van der 
Waalsfondss en de Boyle-stichting, waarvoor particuliere middelen binnenkwamen, 
enn Michels' lectoraat, waarvan onderzoek en onderwijs voor kosten van de 
gemeenschapp kwamen. De vorstelijke bedragen die Michels ontving uit het 
bedrijfslevenn waren voor de bestuurders geen reden om de hand op de knip te 
houden.. Ze verhoogden veeleer Michels*  prestige en zijn verzoeken aan het 
universiteitsbestuurr werden in toenemende mate gehonoreerd, zo lijk t het.' Het 
doett denken aan het begin van de jaren twintig toen Zeeman dankzij zijn prachtig 
ingerichtee laboratorium extra aanspraken kon maken. 

Dee subsidies van de gemeente waren altijd laag geweest voor de 
thermodynanüschee afdeling. Michels wist de curatoren en B en W ervan te 
overtuigenn dat dit met terugwerkende kracht moest worden hersteld. In 1930 wist hij 
inn één klap 60.000 gulden los te krijgen voor de 'aanschaffing van nieuwe 

1177 Michels, 'Historische ontwikkeling', 5. 
1188 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 17-10-1928, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.90. . 
1199 Van der Waals, 'Jaarverslag Van der Waals Fonds', Physica. NederUmdsch 
tijdschrifttijdschrift voor natuurkunde 10 (1930) 339-340; ibidem 12 (1932 ), 133-135; 
ibidem,, NederUmdsch tijdschrift voor natuurkunde 4 (1937) 51-54, aldaar 51; 
bestuursvergaderingg Van der Waalsfonds 25-1-1930,28-11-1931,17-12-1932 en 
27-1-1934,, Van der Waalsarchief, inv. nr. 90. 
1200 Zie bijvoorbeeld: vergadering curatoren 5-11-1928, G.A. 279, inv. nr. 98; 
gemeentebladd 1929,1ste afd., 2224-2226. 
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toestellen'.. Bovendien wist hij - om de 'geheel nieuwe richting' van zijn onderzoek 
mogelijkk te maken - zijn jaarlijkse krediet verhoogd te krijgen tot 4.500 gulden en 
uitbreidingg van het personeel te krijgen met een assistent, een amanuensis en een 
leerjongen.1211 In datzelfde jaar had hij het houten noodgebouw mogen betrekken, dat 
indertijdd als dependance had gefungeerd toen Physica nog werd gebouwd. Voor 
dertienduizendd gulden kon het gebruiksklaar worden gemaakt voor de 
thermodynamischee afdeling. Het lijk t erop dat Michels het interregnum tussen het 
overlijdenn van Sissingh en het moment dat Clay was gesetteld uitstekend wist te 
benuttenn en dat hij bovendien kon meedeinen op de golf van de economische 
hoogconjunctuur.. Michels' thermodynamische afdeling kreeg nu ook de 
onafhankelijkee status van laboratorium. Dit ging gepaard met de toezegging dat er 
voorr hem een nieuw laboratorium zou worden gebouwd.122 

Voorr het eigen laboratorium had Michels grote plannen. Hij wilde een 
laboratoriumm voor 1,12 miljoen gulden, waarvan hij 560.000 gulden aan de gemeente 
vroeg.. De resterende 460.00 gulden probeerde hij bij de Rockefeller Foundation los 
tee weken. De 'adhaesie-betuiging' van B en W voor het plan en de inzet van Van der 
Waals,, Zeeman en de gereputeerde Britse chemicus F.G. Donnan ten spijt, reageerde 
dee Foundation afwijzend. Michels moest met een bescheidener onderkomen 
genoegenn nemen.123 

Inn 1935 kon Michels zijn laboratorium betrekken, dat de naam Van der 
Waalslaboratoriumm zou gaan dragen. Het doel ervan werd geformuleerd als het 
'bepalenn van verschillende physische eigenschappen onder hooge druk'.124 Het 
laboratoriumm maakte deel uit van een complex op het zogenaamde terrein-Nijkerk 
aann de Nieuwe Achtergracht, waar ook het Geologisch Instituut van de hoogleraar 
H.A.. Brouwer kwam en het Organisch Laboratorium van Wibaut, waarmee het 
thermodynamischh laboratorium onder één kap ging. De laboratoria van Michels en 
Wibautt mochten samen 743.000 gulden kosten, waarvan 5/11, ongeveer 350.000 
guldenn voor Michels' gedeelte was bestemd. Verder kon Michels' laboratorium 
gebruikmakenn van de synergie van onder meer een gemeenschappelijk ketelhuis en 
verwarming.1255 Michels' jaarlijkse materiële krediet steeg tot ruim zesduizend 
gulden.1266 Dit bedrag kwam bij de jaarlijkse donatie van ICI, de opbrengsten van het 
Vann der Waalsfonds, de diverse adviseurschappen van Michels en andere 
activiteiten.. Het totale budget van het Van der Waalslaboratorium is niet te 
reconstruerenn omdat niet bekend is hoe groot Michels' opbrengsten waren uit niet-
publiekee bronnen (voor 1930 moet dit deel ongeveer 27.000 gulden hebben 
bedragen127),, maar het moet uitstekend ingericht zijn geweest. Van der Waals had 
zelfss buitenlandse fysici bij een bezoek Michels' laboratorium horen kwalificeren als 
'hett beste natuurkundig laboratorium ter wereld - niet alleen op hooge drukgebied, 
maarr over het algemeen als weldoordacht en origineel geconstrueerd onderzoek 

1211 Map, G.A. 279, inv. nr. 166, nr. 116; gemeenteblad 1929,1ste afd., 2224-2226. 
1222 Gemeenteblad 1929,1ste afd., 2224-2226. 
1233 Map, G.A. 279, inv. nr. 162, nr. 349. 
1244 A. Michels, 'Inleiding tot de bezichtiging van het Van der Waals laboratorium', 
NederlandsenNederlandsen tijdschrift voor natuurkunde 4 (1937) 53-55. 
1255 Gemeenteblad 1930,1ste afd., 649-650. 
126 6 Map,, G.A. 5191, 1935-1799. 
1277 Gemeenteblad 1929,1ste afd., 2225. 
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apparaat'.1288 Het laboratorium had zes trillings vrije, temperatuur gecontroleerde 
kamerss in de kelder, voor elektrische metingen, calibratiemetingen en optisch 
onderzoek.. Er bevonden zich precisiebalansen en een 'astronomische' precisieklok. 
Dee begane grond bezat drie meetkamers voor hoge druk, die omringd waren met 
kamerss waar de experimenten werden voorbereid. Daar bovenop stonden nog twee 
verdiepingenn met een glasblazerij, een chemisch laboratorium, een bibliotheek en 
'rekenkamers'.. Voorts waren er een machine werkplaats, lokalen waar monsters 
werdenn gezuiverd, een 'veiligheidslokaal' waar materialen onder hoge druk werden 
getestt en een installatie om lucht vloeibaar te krijgen.129 Hiermee kon het Van der 
Waalslaboratoriumm naar Michels' eigen zeggen uitgroeien tot 'het wereldcentrum 
vann het hogedrukonderzoek'.130 

GrafiekGrafiek 5.1 Kosten Amsterdamse natuurkunde, 1924-1940 

Dhco^eraren n 

GcndatioudendversËn n 

•• n i s 

19277 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1995 1S3S 1937 193B 1939 19*0 

Michels'' laboratorium ontving eindjaren dertig alleen al qua gemeenschapsgeld het 
hoogstee materiële krediet (6513 gulden in de jaren 1938-1940, tegenover 3070 
guldenn voor Physica en 5500 gulden voor het Natuurkundig laboratorium) en de 
grootstee personele ondersteuning (die in 1938 voor Physica 15.056 gulden bedroeg, 
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Vann der Waars aan curator Otten 11-7-1938, G.A. 279, inv. nr. 208, nr. 415. 
Levelt-Sengers,, Sengers, 'Van der Waals Fund', 7; Michels, 'Bezichtiging', 55. 
Michels,, 'Historische ontwikkeling', 9. 
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derr Waalslaboratorium de gevolgen van de bezuinigingen in te perken. De 
bestuurderss waren al in 1932 tot de conclusie gekomen dat de faculteit wel erg 
uitgedijdd was en tijdens de tweede helft van de jaren dertig moest ze dan ook flink 
interen.. Vooral de wiskunde was daar een slachtoffer van. Toen in 1937 Mannoury 
enn De Vries met emeritaat gingen benoemde het universiteitsbestuur op hun plaats 
slechtss één lector (A. Heyting).132 Maar ook de uitgaven aan de natuurkunde kwamen 
onderr druk te staan (grafiek 5.1) 

Datt het Michels in dit opzicht voor de wind is gegaan lag misschien aan 
burgemeesterr De Vlugt, die Michels een man naar zijn hart moet hebben gevonden. 
Dee Vlugt was net als Michels een self-made man en was een voorstander van 
samenwerkingg met het bedrijfsleven en het aanboren van particuliere bronnen om de 
financiëlee armslag van de universiteit te vergroten.133 Minder voorspoedig is het 
Clayy vergaan, en zijn slechte verhouding met de burgemeester lijk t daar, samen met 
dee verslechterende economische omstandigheden, debet aan te zijn geweest Clay 
kreegg aanvankelijk alle medewerking om de inrichting van het Natuurkundig 
Laboratoriumm naar zijn wensen aan te passen. Bij zijn aanstelling had Clay 
toegezegdd gekregen dat het laboratorium zou worden gemoderniseerd en 
uitgebouwd.. Hij kreeg meer dan 60.000 gulden in de eerste jaren van zijn 
hoogleraarschapp om het totaal verouderde instrumentarium te vervangen.134 De staat 
vann het laboratorium verhinderde echter dat hij er veel plezier aan kon beleven. De 
situatiee die hij in het Natuurkundig Laboratorium aantrof doet denken aan de 
problemenn aan het begin van de eeuw, dat wil zeggen een nijpend ruimtegebrek 
vanwegee het toenemend aantal studenten en overlast van trillingen. De 
overbevolkingg had onder meer ertoe geleid dat de gangen in gebruik waren voor de 
administratie,, practicumproeven en glasblazen. Er was geen ruimte voor het 
opbergenn van instrumenten voor het college. Er kon niet worden voorzien in 
behoorlijkee werkplaatsen voor assistenten en voor doctorale studenten helemaal al 
niet.. Clay cijferde voor dat de collegezaal, die inmiddels onder andere door het 
plaatsenn van stoeltjes op het balkon, een capaciteit van 212 plaatsen had, aan 
driehonderdd man plaats moest bieden. Sommige studenten konden, als ze al plaats 
hadden,, niets van de demonstratie-experimenten zien.135 Ook bij de praktische 
oefeningenn was het dringen geblazen. Naast de practicumlokalen stroomden ook de 
gangenn en alle werkplaatsen vol met prakticanten, 'een toestand, die', zo 
rapporteerdee curator Delprat, 'ware hij aan de arbeids-inspectie bekend, zeker niet 
geoorloofdd zou worden'. Ten slotte was er aan moderne instrumenten, aldus Clay, 
'nagenoegg niets aanwezig'.137 

Doorr het geplande vertrek van Michels zou een gedeelte van het 
ruimteprobleemm zijn opgelost. Er moesten onder andere een kamer voor de 
voorbereidingg van collegeproeven komen, een assistenten-, een galvanometer-, een 

1322 Curatoren aan faculteit 1-3-1932, G.A. 1020, inv. nr. 30; Knegtmans, Kwetsbaar 
centrum,centrum, 62. 
1333 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 44. 
1344 Map, G.A. 5191,1930-2943; nota van een curator, G.A. 279, inv. nr. 167, nr. 
154;; gemeenteblad 1930,1ste afd., 1032-1033. 
1355 Clay aan curatoren 2-6-1932, G.A. 279, inv. nr. 174, nr. 191. 
1366 Delprat aan curatoren 29-1-1933, G.A. 279, inv. nr. 175, nr. 392. 
1377 Clay aan B en W 6-11-1929, G.A. 5191, 1930-2943. 
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hoogspannnings-- en een elektrometerkamer, een instnimentmakerij, een glasblazerij 
enn een donkere kamer. Verbouwing en herinrichting zouden samen 273.000 gulden 
vergen.1388 Clay ondervond echter al snel dat de trams en rijtuigen voor zulke sterke 
trillingenn zorgden, dat er maar één ding op zat, namelijk een nieuw, trilvri j 
laboratoriumm te bouwen. De curatoren zagen een mogelijkheid in de bouw van een 
nieuww laboratorium vlakbij Michels' nieuwe onderkomen. In 1932 begon men 
voortvarendd aan de schetsplannen. Intussen werd voor Clay een schoolgebouw aan 
dee Plantage Muidergracht 8 verbouwd tot 'tijdelijke' dependance (met 22.000 
guldenn aan verbouwingskosten en 18.000 gulden aan instrumentarium).139 

Hett zag er in die tijd rooskleurig uit voor de Amsterdamse natuurkunde. 
Michelss en Clay zouden in eikaars nabijheid een nieuw laboratorium betrekken en 
Zeemanss uitbreidingsplannen waren, ondanks de afwijzing van de Rockefeller 
Foundation,, nog niet van de baan omdat het universiteitsbestuur er niet onwelwillend 
tegenoverr stond. Als de economische wind ook maar een beetje had meegezeten, 
warenn alle plannen vermoedelijk ook verwezenlijkt. Het curatorium filosofeerde 
zelfss over de mogelijkheid om op termijn ook Physica naar het terrein-Nijkerk te 
verplaatsenn en de hele natuurkunde in één bolwerk te centraliseren. Een visioen 
gloordee van een fysisch Huis van Salomo aan de oever van de Nieuwe Achtergracht. 
Dee fysici zagen de synergievoordelen van een dergelijke operatie wel in, maar 
toondenn zich verder niet erg gecharmeerd. Ze stelden dat de voordelen niet zouden 
opwegenn tegen de kosten die één en ander met zich meebracht. En een centralisatie 
inn de zin dat er één hoofddirecteur voor de hele natuurkunde kwam zag men 
helemaall  niet zitten: 'Een nadeel is dat de leidende directeur met veel organiseerend 
enn administratief werk wordt belast en dat wrijving tusschen de leiders der 
afdeelingenn onderling en met den hoofddirecteur wel niet kan worden vermeden'. De 
Amsterdamsee professoren natuurkunde voelden niets ervoor om de soevereiniteit 
overr hun koninkrijkjes af te staan.140 Opmerkelijk is overigens de dubbele agenda 
vann Clay, die dit antwoord van de fysici mede opstelde, maar intussen poogde om 
hett Natuurkundig Laboratorium en Physica onder zijn leiding te 'concentreren'. 

Dee plannen voor Zeemans uitbreiding en Clays nieuwbouw stierven in de 
schoonheidd van de tekeningen van de architect. Vooral voor Clay moet het een hard 
gelagg zijn geweest toen hij begin 1934, vlak voordat de aanbesteding zou beginnen, 
tee horen kreeg dat de slechte financiële situatie van de gemeente de nieuwbouw 
onmogelijkk maakte. In plaats van een verbouwing voor 273.000 gulden of een 
nieuwbouww van 616.000 gulden moest hij nu genoegen nemen met een minimale 
verbouwingg voor 37.300 gulden, waarvan de voornaamste aanpassing eruit bestond 
datt er een plafond in de hoge collegezaal werd gelegd waarmee een extra verdieping 
werdd gecreëerd.141 Clay voelde zich 'voortdurend in de steek gelaten door de 
burgemeester'.. Terwijl hij nog altijd niet eens een bibliotheek, een donkere kamer of 

1388 Ibidem; gemeenteblad 1930,1ste afd., 1229-1230. 
1399 Gemeenteblad 1932,1ste afd., 2003-2005; curatoren aan B en W 14-9-1932, 
G.A.. 279, inv. nr. 174, nr. 191; Delprat aan curatoren 29-1-1933, G.A. 279, inv. nr. 
175,, nr. 392; curatoren aan faculteit 22-1-1934, G.A. 1020, inv. nr. 41; wethouder 
vann Onderwijs aan inspecteur van het onderwijs 16-9-1932, G.A. 5191,1932-1825. 
1400 Map, G.A. 279, inv. nr. 177, nr. 152. 
1411 Gemeenteblad 1936,1ste afd., 325-326; gemeenteblad 1937,1ste afd., 1075-
10777 en 2de afd., 871-874. 
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eenn plaats voor zijn instrumenten had, kon hij zien hoe enkele collega's het 
fonkelnieuwee complex op het terrein-Nijkerk in gebruik namen.142 

Clayy had de schrale troost dat hij beslag had weten te leggen op het houten 
hulpgebouwtjee waaruit Michels ging vertrekken. Ook Zeeman had gemeend 
aanspraakk erop te kunnen maken. Hij wilde er een afdeling voor onderzoek naar 
radioactiviteitt vestigen, die onder leiding zou komen te staan van A. Lub die dan 
tevenss tot conservatrice zou moeten worden benoemd. Lub was één van Zeemans 
favorietee pupillen en was al elf jaar als assistent in dienst. Ze was Zeemans 
rechterhandd bij het leiden van het laboratorium en daarnaast in zijn ogen een 
verdienstelijkk onderzoeker. Zeeman schreef curatoren dat hij haar altijd had 
gestimuleerdd in de wetenschap te blijvenn en dat hij het zou betreuren wanneer zij 
gedwongenn zou zijn een positie als lerares in het voorbereidend onderwijs te nemen. 
Recentelijkk nog had ze in Parijs samengewerkt met M. Curie, die haar 'bijzonder 
gewaardeerd'' had. Zeeman wist verder te melden dat het zelfs in Curies bedoeling 
hadd gelegen om in het voorjaar van 1935 een onderzoek naar het radioactieve 
actiniumm in Physica te komen verrichten. Dit bezoek ging niet door omdat Curie in 
julii  1934 overleed.143 

Clayy meende echter de hoogste aanspraken te hebben op de dependance. Hij 
gebruiktee in de praktijk al een gedeelte ervan voor zijn onderzoek naar kosmische 
straling.. Hij wist zich zelfs te bewegen tot een lofzang op de bijzondere 
eigenschappenn van het kierige gebouwtje: 

Ditt gebouwtje heeft voor mij zoo uitzonderlijk belangrijke waarde, omdat 
hett een dun dak heeft en geheel vrij staat, zoodat werkelijk de straling van 
allee zijden onze toestellen vrij kan bereiken.144 

Zeemann en Clay kwamen er samen in eerste instantie niet uit, maar bij nader inzien 
gingg Zeeman akkoord met een paar dubbele deuren waarmee een lokaal in Physica 
goedd kon worden afgesloten.14 Misschien hoopte hij door deze concessie Lubs 
conservatorschapp veilig te stellen. Tevergeefs, de curatoren zagen er geen heil in. 
Lubb zou uiteindelijk inderdaad kiezen voor de bestaanszekerheid van een baan in het 
onderwijs.146 6 

Clayy had het geluk dat zijn experimentele onderzoek voor een belangrijk 
gedeeltee los stond van het laboratorium. De kosmische straling werd toepasselijk 
genoegg wel de 'poor men's laboratory' genoemd en Clay en zijn medewerkers deden 
dee metingen veelal buiten. Het Natuurkundig Laboratorium zou uitgroeien tot een 
hoofdkwartierr waar het denkwerk werd verricht en toestellen werden ontworpen voor 

Kladaantekeningg 28-3-1936, G.A. 1020, inv. nr. 216. 
1433 Vergadering curatoren 5-3-1934, G.A. 279, inv. nr. 98; Zeeman aan B en W 3-8-
19333 en 14-3-1934, Zeemanarchief, inv. nr. 447; Zeeman aan curatoren 27-2-1935, 
Zeemanarchief,, inv. nr. 450. 
1444 Clay aan curatoren 8-2-1934, G.A. 279, inv. nr. 181, nr. 49. 
1455 Vergadering curatoren 5-3-1934, G.A. 279, inv. nr. 98. 
1466 Nota van een curator 25-9-1936, G.A. 279, inv. nr. 190; vergadering curatoren 5-
3-1934,, G.A. 279, inv. nr. 99; Venema aan Zeeman 2-5-1939, Zeemanarchief, inv. 
nr.. 154. 

193 3 



dee experimenten en expedities. Daarnaast werden er ook ter plekke wel metingen 
verricht147 7 

Dee Amsterdamse fysica eindigde het interbellum met drie laboratoria» 
waarvann het oude Natuurkundig Laboratorium vooral op het onderwijs was 
gebouwd,, terwijl Physica en het Van der Waalslaboratorium echte 
onderzoekslaboratoriaa waren. Het waren drie bedrijfjes die sterk hiërarchisch werden 
bestuurdd door de hoogleraar-directeuren, die bijna onbeperkte macht hadden over 
hunn organisatie. Zij beslisten (binnen het beschikbare budget) in de praktijk 
autonoomm over ontslag of het aannemen van personeel en assistenten, over de 
aanschaff  van apparatuur en over de te verrichten (onderzoeks)arbeid. Vooral 
Michelss en Clay regeerden met ijzeren hand over hun organisatie, wat sterk in 
contrastt stond met de veel weerbarstiger buitenwereld, waar de directeuren moesten 
knokkenn voor de belangen van hun bedrijven. 

Uitt de begroting van 1937 blijkt dat er (voor zover door de gemeente 
betaald)) bij het Van der Waalslaboratorium één eerste assistent, twee assistenten, 
vierr tweede assistenten, zeven student-assistenten, twee instrumentmakers, drie 
bedienden,, een amanuensis en vier leerjongens waren, waarmee er 24 personen op de 
(gemeentelijke)) loonlijst stonden. Physica bezat in dat jaar tien medewerkers: één 
conservator,, één assistent, één tweede assistent, twee student-assistenten, een 
bedrijfschef,, een bediende-stoker, een amanuensis en twee leerjongens. En het 
Natuurkundigg Laboratorium twintig met één eerste assistent, één assistent, vijf 
tweedee assistenten, een adjunct-assistent, drie student-assistenten, een 
instrumentmaker-conciërge,, een instrumentmaker, twee amanuenses, een bediende, 
eenn bediende-stoker en drie leerjongens. Met twee hoogleraren en een lector waren 
err in dat jaar 57 personen bezoldigd. 

Dee assistenten waren onder te verdelen in administratieve assistenten, 
onderzoeksassistenten,, technische assistenten, persoonlijke assistenten en 
onderwijsassistenten.. Het assistentschap was een positie waaraan maar weinig 
rechtenn waren verbonden. Het verhaal dat Clay bij zijn aankomst in Amsterdam alle 
assistentenn van het Natuurkundig Laboratorium in één keer zou hebben ontslagen is 
apocrieff  (er staat niets van een 'massa-ontslag' in de bronnen vermeld en Sissinghs 
assistentenn C. Lakeman en H. Walch bleven bijvoorbeeld nog jarenlang assistent ), 
maarr het is veelzeggend (ook over Gay trouwens) dat het verhaal voor 
geloofwaardigg werd gehouden. De honorering van het assistentschap kon 
uiteenlopenn van meer dan drieduizend gulden voor een gewaardeerde eerste assistent 
tott honderdvijftig gulden voor een student-assistent.149 Hoewel het nadrukkelijk als 
eenn tijdelijke functie was bedoeld, konden assistenten soms vele jaren in dienst zijn. 
Err is in de Amsterdamse natuurkunde een geval bekend van een assistent die zestien 
jaarr in dienst was. Het conservatorschap dat in Physica in 1933 voor T.L. de Bruyn 
inn het leven werd geroepen, was bedoeld om deze verdienstelijke assistent een min 
off  meer vaste positie te geven (er ging geen salarisverhoging mee gepaard). De 
Bruynn had ook de primeur om de eerste privaatdocent in de Amsterdamse 

1477 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 131-132. 
1488 Vgl. AJ. Kox, 'Amsterdamse natuurkunde in de jaren dertig: een kwikkolom in 
dee Westerkerk', in: Baaijens, Universiteit van Amsterdam, 71-77, aldaar 74. 
1499 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 31. 
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natuurkundee te zijn, sinds Van der Waals jr. in het begin van de eeuw. Vanaf 1930 
doceerdee hij over 'de oorsprong en systematiek der spectra'.150 

Vann het technisch personeel, dat meestal tussen de tweeduizend en 2700 
guldenn per jaar kreeg151, konden vooral ervaren instrumentmakers onmisbaar 
wordenn voor het onderzoek. In tegenstelling tot de assistenten bleven zij vaak 
decennialangg op hun post en konden zij zich een unieke expertise verwerven. In het 
Leidsee cryogene laboratorium is de naam van instrumentmaker G.J. Flim 
onlosmakelijkk verbonden aan de successen van het laboratorium, in Amsterdam was 
voorr oud-medewerkers van het Van der Waalslaboratorium 'Pa Wassenaar' een 
welhaastt legendarische figuur.152 Clay werd op zijn reizen vergezeld van N. 
Breedeveld.. Voor Zeeman was J. van der Zwaai een belangrijke kracht. Als 
'bedrijfscheff  voerde hij niet alleen de klussen uit die hem werden opgedragen, maar 
dachtt hij eveneens mee over allerlei zaken betreffende het laboratorium. De 
waarderingg van Zeeman voor zijn secondant blijkt uit de volgende woorden: 

Gijj  weet hoezeer ik de samenwerking met u op prijs stel.(...) Ook denk ik 
graagg terug aan de inrichting van het laboratorium Physica, waarvan zoo 
menigg plaats de zichtbare teekenen van de nauwe samenwerking draagt.153 

Mett drie laboratoria had de Amsterdamse fysica het er niet slecht vanaf gebracht. 
Vanuitt enkele kamertjes in het universiteitsgebouw in 1877 was het, vooral dankzij 
dee pioniersarbeid van Van der Waals sr., de wetenschappelijke reputatie van 
Zeeman,, de ondernemingskracht van Michels en de druk van toenemende 
studentenaantallen,, uitgegroeid tot een instituut, waarvoor jaarlijks door de gemeente 
meerr dan honderdduizend gulden werd uitgetrokken. In reële termen 
vervijftienvoudigdee het bedrag ongeveer dat de gemeente Amsterdam voor de 
natuurkundee uittrok (grafiek 5.2). 

Aann de andere universiteiten was de natuurkunde gehuisvest in één 
laboratorium.. Het Utrechtse laboratorium had vanaf begin jaren twintig een 
spectaculairee ontwikkeling doorgemaakt toen Ornstein aan het roer kwam. 
Dankzijj  de middelen uit het bedrijfsleven en de aantrekkingskracht op veel 
studentenn werd het Utrechtse laboratorium het meest dynamische uit het 
interbellum.1544 Het Leidse cryogene laboratorium was nog altijd een leidend 
instituutt waar over een breed front koude-onderzoek werd verricht met 
baanbrekendee resultaten.155 Minder gezichtsbepalend was het Groningse 
laboratoriumm hoewel het met Coster een meer dan uitstekend fysicus aan het 
hoofdd had staan die het voor elkaar kreeg dat het laboratorium ingrijpend 
werdd verbouwd (voor 124.000 gulden156). Naar zijn wensen werd het 

1500 Vergadering curatoren 8-1-1930 en 28-11-1932, G.A. 279, inv. nr. 98; curatoren 
aann B en W 10-12-1932, G.A. 279, inv. nr. 175, nr. 351. 
1511 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 32. 
1522 Casimir, Haphazard reality, 162-164; Lunow, 'Natuurkundig Laboratorium Hl', 
6-7;; Levelt-Sengers, Sengers, 'Van der Waals Fund', 5-8. 
1533 Zeeman aan Van der Zwaai 30-4-1931, Zeemanarchief, inv. nr. 181. 
1544 Heijmans, Wetenschap, 51-147. 
1555 Casimir, Haphazard reality, 158-190. 
1566 Brinkman, 'Coster', 115. 
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ingerichtt voor het onderzoek op het terrein van de röntgenspectroscopie en 
bandspectroscopie,, waarmee Coster en zijn medewerkers vanaf eind jaren 
twintigg resultaten haalden die de reputatie van het Groningse laboratorium 
behoorlijkk verstevigden.157 

GrafiekGrafiek 5.2 Kosten Amsterdamse natuurkunde, 1879-1940 
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Err moet wel aan worden toegevoegd dat Ornsteins promotiefabriek en het vermaarde 
Leidsee cryogene laboratorium grotere laboratoria waren dan de (afzonderlijke) 
Amsterdamse.. Het Utrechtse laboratorium kreeg in 1930 alleen al van 
overheidswegee een materieel krediet van 20.000 gulden. Het aantal hoogleraren en 
lectorenlectoren natuurkunde voor de universiteiten van Utrecht en Amsterdam lag aan het 
eindd van het interbellum in een gelijke orde van grootte. Amsterdam bezat na de 
opvolgingg van Zeeman twee gewoon hoogleraren, twee buitengewoon hoogleraren 
enn een lector (paragraaf 7). Utrecht had met Ornstein en de theoreticus Uhlenbeck 
tweee ordinarii, met Moll, Van Staveren en M.G.J. Minnaert drie extraordinarii, met 
Burgerr een lector en in de persoon van De Cittert een conservator.158 Leiden was 
koploperr met drie gewone hoogleraren: Keesom, De Haas en Kramers. De laatste, 
neerlandss belangrijkste beste fysicus uit het interbellum, vertegenwoordigde als 

R.. Kronig, 'D. Coster in zijn Groningse tijd', Nederlands tijschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 15 (1949) 288-291; Brinkman, 'Coster', 115-116; een overzicht van de 
werkzaamhedenn van de fysische laboratoria aan de Nederlandse universiteiten is 
opgenomenn in: Heijmans, Wetenschap, 170-174. 
158 8 Heijmans,, Wetenschap, 51-147. 
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opvolgerr van de in 1933 overleden Ehrenfest de theoretische fysica. De Haas en 
Keesomm waren de opvolgers van Kamerlingh Onnes en voerden samen het 
directoraatt over het cryogene laboratorium. Fokker was buitengewoon hoogleraar, 
Holstt bijzonder hoogleraar, Crommelin lector en Wiersma conservator.159 In 
Groningenn bezat de fysica twee hoogleraren: Zernike en Coster. Ten slotte kreeg de 
Nederlandsee fysica in 1930 een nieuwe loot aan de stam met de oprichting van de 
natuurwetenschappelijkee faculteit aan de Vrije Universiteit De hoogleraar 
natuurkundee werd GJ Sizoo (geb. 1900), die onder primitieve omstandigheden 
onderzoekk begon naar radioactiviteit en zich later ging bezighouden met nucleaire 
fysica.fysica.160 160 

6.. Natuurkunde studeren 

Dee eerste colleges werden gegeven in het Universiteitsgebouw aan de 
Oudemanhuispoort,, een gebouw dat door zijn oude, wat strakke, 
plechtstatigheidd er toe bijdroeg je bewust te maken datje een nieuwe 
wereldd binnenkwam, waarin de wetenschap centraal stond en waar nu niet 
leraren,, maar hoogleraren de taak hadden je in de geheimen en het ritueel 
vann die wetenschap in te leiden.161 

Dee natuurkundestudent die eind jaren twintig zijn studie aanving (gezien de locatie 
begonn het jaar met wiskunde) had hoge verwachtingen van de academische wereld 
diee hij op het punt stond te betreden. De werkelijkheid die hij - zoals de auteur van 
hett citaat, J. de Boer - kreeg voorgeschoteld moet een ontnuchtering zijn geweest. 

Naa de dood van Sissingh kwam het onder Clay en Michels verdeelde 
elementairee natuurkundeonderwijs, bestemd voor de medische studenten en de 
meestee kandidaatsrichtingen in de natuurwetenschappen, veelal geïmproviseerd tot 
stand.. Dat had allereerst te maken met het ruimtetekort. In hulpgebouwtjes en andere 
laboratoriaa werd continuu gezocht naar onderwijslocaties. Eén van de consequenties 
vann het ruimtekort, veroorzaakt door de toename van het aantal studenten, was dat 
Clayy de groep studenten voor de elementaire colleges in tweeën moest splitsen. Het 
collegee werd een keer voor de studenten scheikunde, natuurkunde en wiskunde 
gegevenn en een keer voor de geneeskundestudenten en de overige 
kandidaatsrichtingen.. Een merkwaardige bijkomstigheid was dat het wel mogelijk 
wass om de laatste groep geregeld de demonstraties voor te schotelen, terwijl voor de 
eerstee groep de ruimte hiervoor grotendeels ontbrak.162 Voor warmteleer, 
capillariteitt en licht werd aan deze 'eigen' studenten geen aanschouwelijk onderwijs 
meerr gegeven. Ooit, tijdens de gloriedagen van Sissingh, hadden de eerstejaars 
natuurkundee wekelijks twaalf uur aan colleges experimentele fysica gehad. Nu was 
daarr - tenminste tot de nieuwbouw gereed was - nog maar de helft van over.163 

1599 Casimir, Haphazard reality, 147-190. 
1600 A.J. Kox, Physics in Amsterdam. A short history (Amsterdam 1990) 25-26. 
161J.. de Boer, De wetenschappelijke gemeenschap (z.p., z.d.) 3. 
1622 Commissie voor advies inzake de universiteit aan curatoren 23-6-1933, G.A. 
5191,1935-1799 9 
1633 Michels aan B en W 4-5-1933, G.A. 5191,1935-1799 
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Dee problemen waren voorts het gevolg van de conservatieve en principiële 
beslissingg bij de opvolging van Sissingh dat de te benoemen hoogleraar 
verantwoordingg bleef houden voor de propedeutische colleges. De stichtelijke kant 
vann het hoogleraarschap verloor in de jaren twintig en dertig nog meer van zijn glans 
enn er waren nog maar weinig wetenschappers die enthousiasme konden opbrengen 
voorr de massale, elementaire colleges. In Utrecht, Groningen en Leiden was dit 
opgelostt door een lector op deze colleges te zetten, maar in de Amsterdamse faculteit 
heerstee daar weerstand tegen. Sommige hoogleraren vonden dat de elementaire 
collegess van te groot belang waren omm er een lector op te zetten en dat er iemand van 
professorabell  kaliber nodig was die een brede kijk op zijn vak kon etaleren. 
Vermoedelijkk speelde ook hier de naijver in de faculteit mee. Weevers en Wibaut, de 
voornaamstee spreekbuizen van de 'conservatieve' fractie in deze, hadden zelf 
propedeutischee onderwijstaken.164 Het was niet duidelijk of deze partij in de faculteit 
dee overhand had, maar de curatoren beslisten in elk geval dat de nieuwe hoogleraar 
tenn minste eenderde van de propedeutische colleges moest verzorgen. Met Michels 
wass er weliswaar een lector die het andere (en grootste) deel van de lessen op zich 
nam,, maar hij was ook niet aangesteld vanwege zijn liefde voor dit onderwijs. Zijn 
hoofdtaakk zag hij in zijn hoge-drukmetingen. Er liep overigens in de Amsterdamse 
natuurkundee wel degelijk iemand rond die aan het profiel van de onderwij slector 
voldeed.. Dat was Lakeman die jarenlang assistent van Sissingh was geweest en na 
dienss overlijden tijdelijk enkele colleges voor zijn rekening had genomen. Lakeman 
hadd er zelf ook op gehoopt om in vaste dienst propedeutische college te mogen 
geven,, maar kwam daarvoor niet in beeld.165 

Bijj  overmaat van ramp kenden het vaatje dynamiet Clay en de stoomwals 
Michelss de nodige aanvaringen bij het afstemmen van het elementaire onderwijs, wat 
dee organisatie ervan ook niet ten goede zal zijn gekomen. De afspraak was dat 
Michelss het jaar begon. Wanneer hij zijn stof had afgehandeld, nam Clay de colleges 
over.1666 Door niemand werd deze regeling bevredigend gevonden, en toen Michels in 
19366 alle elementaire colleges op zich nam (vanwege gezondheidsproblemen van 
Clay)) was dit geen verbetering omdat Michels ze nooit de aandacht kon geven die 
nodigg was. Michels moet een goed docent zijn geweest als hij geïnspireerd voor de 
zaall  stond, maar meestal was dit niet het geval. Zijn aandacht werd in beslag 
genomenn door andere zaken. Van demonstratie-experimenten maakte hij weinig 
werk.. Over Clay waren nog minder vleiende geluiden te vernemen, getuige een 
anekdotee die onder studenten de ronde deed: 'Pannekoek weet het en kan het goed 
zeggen,, Büchner weet het niet, maar kan het wel zeggen, Clay weet het niet en kan 
hett niet zeggen ook'. Daar stond tegenover dat Clay zijn verwarde uiteenzettingen 
compenseerdee met een dosis enthousiasme en zorg besteedde aan de demonstratie-
experimenten.167 7 

Voorall  de medische studenten waren echter de dupe van de problemen in 
hett onderwijs. De vermindering van het aantal contacturen trof juist hen, omdat de 
elementairee natuurkunde als het moeilijkste vak gold van de propedeuse. 

1644 Faculteitsvergadering 31-5-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
1655 Faculteitsvergadering 14-12-1927, G.A. 1020, inv. nr. 6; vergadering curatoren 6-
5-1929,, G.A. 279, inv. nr. 98. 
1666 Nota curator Went 19-6-1936, G.A. 279, inv. nr. 190. 
1677 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 130-133. 
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Verschillendee natuurkundestudenten sprongen in dit gat door zich als repetitor met 
bijlessenn aan de medische studenten een bijverdienste te verschaffen. 

Eenn merkwaardige rel ontstond toen het gemeenteraadslid S. Mok de 
curatorenn wees op een 'misstand' bij Michels' grote college. Volgens Mok was 
Michels'' onderwijs ontoereikend voor medische studenten. Om het vak te kunnen 
halenn waren zij afhankelijk van een dictaat dat door een repetitor in geregeld overleg 
mett Michels werd verzorgd. En de repetitor, die derhalve een monopolist was wat 
betreftt het lesmateriaal voor het grote college, rekende er een bespottelijk hoge prijs 
voor.168 8 

Dee bewuste repetitor was de kandidaat H. van Gogh, inderdaad familie van 
dee schilder, en volgens Michels behept met 'een overgeërfde kunstenaarsaanleg'. 
Vann Gogh liep al vanaf eind jaren twintig rond in de Amsterdamse natuurkunde, en 
wass in de problemen gekomen toen de kunsthandel van zijn vader W. van Gogh in 
dee eerste crisisjaren failliet was gegaan. Toen zijn vader vervolgens ook nog 
overleedd moest hij in het levensonderhoud van zichzelf en van zijn moeder voorzien. 
Hijj  richtte een fotografisch atelier op, maar dat kostte zoveel tijd dat er van studeren 
nogg maar weinig terechtkwam. Op aanraden van Michels ging Van Gogh 
privaaüessenn verzorgen om aan geld te komen.169 Hij had blijkbaar ook een 
overgeërfdee handelsgeest, want hij wist een lucratieve slag te slaan door een dictaat 
tee fabriceren, te laten drukken en het in klappers uit te geven. Het uitgeven van 
dictatenn was een gebruik dat ook bij andere colleges in zwang was en volgens Van 
Goghh bespaarde het de 'zwaar belaste' eerstejaars veel tijd en kon deze tijdens de 
collegess 'al zijn aandacht concentreeren op het gesproken woord van de docent' in 
plaatss van zelf aantekeningen te hoeven maken. 

Michelss ontkende niet dat zijn onderwijs 'op de onpersoonlijke colleges 
voorr 200 man die sterk verschillen in aanleg of vooropleiding' voor veel studenten 
moeilijkk was te volgen. Natuurkunde was nu eenmaal het moeilijkste vak. Het 
gemiddeldee cijfer fluctueerde tussen de 4,8 en 5,5, ongeveer een half punt lager dan 
bijj  de andere propedeutische vakken. Als aanvulling op de colleges hadden de 
studentenn de keus om het dictaat van Van Gogh te kopen of om delen uit 
verschillendee nog duurdere boeken te gebruiken. Omdat Michels zelfde prijs van 
achttienn gulden ook pittig vond, beval hij het dictaat niet officieel aan. Michels wees 
verderr erop dat er nog zes andere repetitoren rondliepen. Zij zouden eveneens een 
dictaatt kunnen verzorgen. Michels wist ook de drijfveren van de aanstichter van deze 
actie,, Mok, te verklaren. Mok was ooit bevriend geweest met Van Gogh, maar ze 
haddenn ruzie gekregen. Dat Michels' colleges ontoereikend waren zou Mok hebben 
vernomenn van een bevooroordeelde zwager, een student die was gezakt voor het 

171 1 

examen. . 
Hett is tekenend dat in de vroege herinneringen van De Boer geen fysici 

voorkomen: : 
1WW Vergadering curatoren 1-11-1937, G.A. 279, inv. nr. 99; Mok aan curatoren 29-
10-19377 en 20-1-1938, G.A. 279, inv. nr, 200, nr. 400. 
1699 Michels aan curatoren 11-11-1937, G.A. 279, inv. nr. 200, nr. 400. 
1700 M.B. v.d. W., 'Het gebruik en uitgeven van dictaten', Centraal faculteitenblad 4 
(1940)) 58; H. van Gogh, 'Repliek aan M.B. v.d. W.*, Centraal faculteitenblad, 4 
(1940)) 75. 
1711 Michels aan curatoren 11-11-1937 en 14-2-1938, G.A. 279, inv. nr. 99, nr. 400. 
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Wee (...) luisterden naar de Vries, onvergetelijk docent en geometer, naar 
Mannoury,, die altijd van de wiskunde afdwaalde met zijn boeiend 
gefilosofeerr op het gebied van de significa en naar Pannekoek, die ons 
mett zijn fantastische en didactische colleges inleidde in de meest recente 
ontwikkelingenn van de astrofysica.172 

A.. Pannekoek (1873-1960) leidde een soort dubbelleven. Hij was in 1918 lector 
geworden,, werd in 1925 buitengewoon hoogleraar en was vanaf 1932 gewoon 
hoogleraar.. Dit was een nogal trage voortgang voor iemand die tot de grootste 
astronomenn uit de Nederlandse geschiedenis wordt gerekend. Pannekoek maakte 
naamm met zijn astrofysische onderzoek naar steratmosferen en zijn studies naar de 
structuurr van de melkweg. Om zijn inzichten te vergroten verkoos hij hardnekkig en 
nauwgezett waarnemen boven een theoretische en modelmatige aanpak. Dat hij 
geruimee tijd op zijn ordinariaat moest wachten hing samen met het gebrek aan een 
sterrenkundigee traditie in Amsterdam (waar sterrenkunde derhalve ook lang geen 
studentenn aantrok) en het feit dat Pannekoek vanwege zijn politieke overtuiging was 
aangewezenn op de Amsterdamse universiteit. De minister van Onderwijs had hem 
verhinderdd een positie in Leiden te bekleden, nadat hij in de krant had kunnen lezen 
datt Pannekoek door Béla Kun tot 'Erelid van Hongaarse Revolutie' was uitgeroepen. 
Pannekoekk was een intellectueel kopstuk binnen de socialistische beweging, van wie 
zelfss bij massademonstraties tijdens de Portugese Anjerrevolutie in 1974 nog het 
portrett werd meegevoerd. Hij was zelfs als Marxist links en hij kibbelde er uitvoerig 
overr met Kautsky, Rosa Luxemburg en Lenin.173 

Hett opmerkelijke was dat Pannekoek als docent sterrenkunde geen enkele 
blijkk gaf van zijn politieke levenshouding. Hij hield de zaken strikt gescheiden. Voor 
dee meeste natuurkundestudenten was Pannekoeks sterrenkunde een belangrijk 
onderdeell  van het curriculum. Voor gevorderde natuurkundestudent werd Pannekoek 
bovendienn een baken wat betreft de theoretische natuurkunde. In tegenstelling tot 
Vann der Waals jr. slaagde Pannekoek erin de ontwikkelingen binnen de theoretische 
natuurkundee bij te houden en kon hij de studenten tenminste iets vertellen over de 
nieuwee kwantumtheorie.174 

Dee prekandidaatscolleges in de wiskunde bleven in handen van Mannoury 
enn De Vries, tot beiden in 1935 met emeritaat gingen. Daarna werden de colleges 
verdeeldd over de overgebleven wiskundigen en, vanaf 1937, over de nieuwe lector 
Heytingg en de conservator H. Freudenthal. De wiskundige colleges voor candidandi 
enn de andere colleges die voorbijgingen aan de medische studenten waren in de regel 
(beginn jaren dertig) bestemd voor vijftien a 25 studenten.175 

Dee Boer, Gemeenschap, 3. 
1733 E.P.J. van den Heuvel, 'Antonie Pannekoek (1873-1960). Socialist en 
sterrenkundige',, in: Blom, Brandpunt, 229-245; M. Minnaert, 'Pannekoek, Antonie', 
DSBX,DSBX, 289-291. 
1744 Kox, 'Kwikkolom', 73. 
1755 Verslag van den staat van het onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden over 
1929-1930.1929-1930. Eerste deel, Hooger- en middelbaar onderwijs ('s-Gravenhage 1932) 
50-54. . 
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OokOok van de docenten scheikunde valt op dat ze in De Boers beschrijving 
ontbreken.. Dit impliceert waarschijnlijk dat De Boer voor het kandidaatsexamen A, 
B,, of C had gekozen waarin natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde voorkwamen 
(tabell  3.3, paragraaf 3.7). Bij de richting D nam scheikunde de plaats in van 
sterrenkunde,, net als de in 1930 nieuw ingestelde richting E ('natuurkunde en 
scheikundee met wiskunde*), die toegang gaf tot de hoofdvakken natuurkunde of 
scheikunde.. De nieuwe kandidaatsrichting was, samen met een door Ornstein 
gepropageerdd nieuw bijvak 'technische natuurkunde', de enige wijziging van belang 
inn deze periode voor de natuurkunde.176 Bij de scheikunde was Büchner - die het niet 
wist,, maar het wel kon zeggen - voor de fysici belangrijk. Hij was als lector 
aangesteldd voor de anorganische scheikunde waarvoor hij het grote college deed. 
Zijnn colleges waren 'uitmuntend voorbereid, rustig voorgedragen'; wie echter slecht 
voorbereidd op het tentamen kwam kreeg de wind van voren en kreeg het advies 'er 
maarr mee uit te scheiden en liever "in een strijkje te gaan zingen of zo"!*177 Qua 
onderzoekk had hij zich als privaatdocent vanaf 1909 beziggehouden met onderzoek 
naarr radioactiviteit en later had hij in Amsterdam het colloïd-chemiscn onderzoek 
opgezet.1'8 8 

Eerstejaarss zoals De Boer hadden heel wat indrukken te verwerken. Het was 
misschienn daarom dat ze zich zo moeilijk lieten bereiken. In de NPF, de 
belangenclubb voor studenten natuurwetenschap, die het tot haar taken rekende om de 
eerstejaarss bij de hand te nemen, werd erover geklaagd dat de eerstejaars zich zo 
indolentt toonden. En dit terwijl de eerstejaars zich 'in den regel als een kat in een 
vreemdd pakhuis' voelden, omdat een helder en goed gecoördineerd lesrooster een 
utopiee bleef. De gevorderde studenten natuurkunde hadden andere problemen, en die 
lagenn vooral op het vlak van de theoretische natuurkunde. 

Dee lessen van Van der Waals moeten in de jaren dertig een enigszins 
beschamendee vertoning zijn geweest. Moeizaam behandelde hij delen uit een 
verouderdd tekstboek: de Wellenmechanischer Ergënzungsband van A. Sommerfelds 
AtombauAtombau und Spektrallinien.179 Wie theoretische natuurkunde wilde studeren moest 
niett in Amsterdam zijn. De Amsterdamse student AJ. Rutgers, die zijn heil in 
LeidenLeiden zocht, zal het hebben begrepen, net als De Boer, die ook een tijd in Leiden 
zouu doorbrengen en daarnaast te vinden was bij Uhlenbeck in Utrecht. Dat laatste 
deedd ook de jonge A. Pais die al snel doorhad dat Van der Waals jr. niet de juiste 
persoonn was om hem in te wijden in de theoretische fysica.180 

Vann der Waals bewoog zich graag in literaire kringen. Hij was tussen 1924 
enn 1933 redacteur van De Gids1" waar hij in enkele artikelen zijn oude stokpaardje 
bereed:: het aanvallen van een te ver doorgevoerd determinisme. Hij was er als de 
kippenn bij om als filosoof te doen wat hij als fysicus naliet: hij omarmde 

Groen,, Wetenschappelijk onderwijs U, 69-73. 
1777 L.M. Rientstra, 'Prof. dr. E.H. Büchner als wetenschappelijk onderzoeker en 
docent',, Chemisch weekblad46 (1950) 414-415. 
1788 Snelders, 'Halve eeuw', 35-36. 
1799 Kox, 'Kwikkolom', 73. 

A.. Pais, A tale of two continents. A physicist's life in a turbulent world (Oxford, 
Melbourne,, Tokyo 1997) 18. 
1811 R. Aerts, '"Onze grijze tempeltjes": 1915-1938', in: R. Aerts e.a. De Gids sinds 
18371837 ('s-Gravenhage 1987) 112-141, aldaar 129-137. 
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onmiddellijkk de nieuwe ontwikkelingen in de kwantumtheorie. De oude bezwaren 
diee Van der Waals en anderen tegen het determinisme hadden ingebracht waren 
gebaseerdd geweest op het statistische karakter van met name de wetten van de 
thermodynamicaa en op de onmogelijkheid om de posities en snelheden van de 
afzonderlijkee moleculen te meten. Maar het was daarbij nog altijd wel zo dat de 
onwrikbaree mechanische wetten die de moleculen lieten bewegen en botsen 
uiteindelijkk de grondslag vormden van de thermodynamische verschijnselen. De 
kwantumtheoriee leverde een fundamenteler indeterminisme op. Net als de druk of 
temperatuurr van een gas kan de tijdsduur voor een bepaalde overgang in een atoom 
statistischh worden bepaald. Deze tijdsduur is het gemiddelde van zeer veel 
kwantumsprongenn met ieder afzonderlijk een verschillende tijdsduur. Waar de 
thermodynamischee grootheden echter uiteindelijk het gevolg waren van mechanische 
wettenn op het microniveau, namen de fysici voor de kwantumsprongen geen causale 
grondslagg aan: 'Bij het nieuwe kansbegrip wordt van het eventueel bestaan van 
oorzakenn geheel afgezien en wordt het kansbegrip als laatste over die processen te 
vertellenn wijsheid opgevat'. Ook al zou het voortschrijden der wetenschappelijke 
kenniss alsnog onbekende processen binnen de atomen voor kwantumovergangen aan 
hett licht brengen, dan nog was het van groot belang dat fysici bereid zijn geweest om 
hett deterministische oorzaakbegrip overboord te zetten. De wetenschap heeft 
aangetoondd zonder het postulaat van het causaal determinisme te kunnen. Overigens 
waarschuwdee Van der Waals nu ook voor een teveel aan indeterminisme. De slinger 
dreigdee naar de andere zijde door te slaan.182 

Dee rectoraatsrede van Van der Waals in 1931, De ontwikkeling der 
theoretischetheoretische natuurkunde in de 20ste eeuw bevatte dezelfde strekking. De rede 
eindigdee echter met een interessante onboezeming die erop neer kwam dat Van der 
Waalss toegaf zich als wetenschapper teveel om de zuiverheid van kennistheoretische 
begrippenn te hebben bekommerd, terwijl dergelijke 'buiten het gebied der eigenlijke 
natuurkundee liggende interpretaties eigenlijk zoo weinig invloed op de ontwikkeling 
dierr wetenschap hebben'.1 Terwijl Van der Waals zogezegd bleef steken in de 
steriliteitt van het zuiverhouden van een begrip als snelheid, brachten wetenschappers 
diee minder scrupuleus te werk gingen de ontwikkeling van de natuurkunde in een 
stroomversnelling.. Misschien erkende hierin Van der Waals bedekte termen zijn 
eigenn falen als fysicus. 

Hett is dus geen wonder dat de theoretische natuurkunde in Amsterdam 
feitelijkk niet bestond in de jaren twintig en dertig. Dat Van der Waals nog tot tien 
promotiess kwam in deze tijd, kwam doordat hij nogal eens als gelegenheidspromotor 
optradd (tabel 5.1). Zo promoveerde bij Van der Waals de latere ontdekker van 
polyetheenn Gibson, die natuurlijk student was van Michels en ook andere studenten 
vann Michels promoveerden tot 1938 bij Van der Waals. Na 1935 werden ook enkele 
studentenn van Zeeman doctor onder auspiciën van Van der Waals. Eén keer nam hij 
dee honneurs waar voor Clay, gezien de titel Kosmische straling in het aequatorvlak 
vanvan een magnetische dipool van de dissertatie van L.H. van Wijk, de student waar 
hett om ging. Ook trad Van der Waals een keer op als promotor voor een student 

J.D.. van der Waals jr., 'Het indeterminisme in de hedendaagsche natuurkunde', 
DeDe Gids 91 (1927), nr. 4, 309-323. 
1833 J.D. van der Waals jr., De ontwikkeling der theoretische natuurkunde in de 20ste 
eeuweeuw (Amsterdam 1931) 20. 
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(L.P.G.. Koning) die binnen een nieuwe studierichtring promoveerde, de fysische 
geografie.. Van de overige dissertaties deed die van J.W. Dekker (Beitrag zur 
thermodynamischenthermodynamischen Theorie der Kapillaritat) de tijden van Van der Waals sr. 
herleven,, die van J.G.J. Scholte: {Over de breking, de terugkaatsing en de dispersie) 
hett Leidse onderzoek in de tijd dat Sissingh en Zeeman er nog werkten, en was het 
promotie-onderzoekk van M.M. Biedermann {Over golfmechanische 
energieberekeningen)energieberekeningen) des te opmerkelijker omdat dit werk was gebaseerd op de 
nieuwee golfmechanische kwantumtheorie. Het was een bescheiden teken van leven 
vann de Amsterdamse theoretische natuurkunde. 

Naastt Pannekoek werd de assistent Rutgers een rots in de branding voor de 
theoretischee fysica. De begaafde Rutgers was begonnen met een studie scheikunde in 
Amsterdam,, maar stapte over naar Leiden om bij Ehrenfest de theoretische 
natuurkundee te bestuderen. Na zijn promotie in 1930 werd hij medewerker van 
Michels.. Hij organiseerde in Amsterdam een colloquium waarin moderne 
onderwerpenn aan bod kwamen. Hij haalde onder meer zijn vriend, de jonge 
theoreticuss H.B.G. Casimir, uit Leiden om gastcolleges geven over de nieuwste 
ontwikkelingenn in de kwantumtheorie. Rutgers werd later hoogleraar fysische chemie 
inn Gent.184 

Doorr Rutgers raakte de Amsterdamse natuurkunde betrokken bij een drama 
datt zich op maandag 25 september 1933 voltrok. Op die dag kreeg Rutgers bezoek 
opp het laboratorium van Ehrenfest die zijn voormalige pupil kwam opzoeken. Het zal 
Rutgerss bekend zijn geweest dat Eherenfesf psychische problemen had, maar hij kon 
niett bevroeden wat hij die dag van zins was. Na de visite haalde Ehrenfest zijn 
zwakbegaafdee zoon op bij het instituut waar hij was ondergebracht, nam hem mee 
naarr het Vondelpark en schoot zowel zijn zoon als zichzelf neer. Beiden overleefden 
hett niet. Vooral voor degenen die Ehrenfest eerder op de dag nog op het 
laboratoriumm hadden gezien, was het een diep ingrijpende gebeurtenis. De Boer kon 
zichh decennia later nog goed de verslagenheid herinneren van Rutgers toen hij het 
nieuwss kwam vertellen. 

Wiee na gemiddeld driejaar het kandidaatsexamen haalde, koos er in de 
regell  voor om bij Michels, Zeeman of (vanaf 1929) Clay (experimenteel) verder te 
studeren.. De doctorale fase duurde ongeveer drieënhalf jaar. Ze begon met 
gemiddeldd twee jaar werken op het laboratorium, waarbij tevens de verplichte 
collegess werden afgewerkt. Deze behelsden de gekozen bijvakken en natuurlijk de 
doctoralee vakken natuurkunde. Clay ging voor doctorale studenten een college 
'geleidingg door gassen' geven, waarin naast berekeningen aan kathodestraling en 
'positievee straling' over atoomtheorie werd gedoceerd. Zeeman en Michels gaven 
ookk een doctoraal college. Zeeman doceerde over spectra, Michels over zijn 
vakgebied:: thermodynamica en moleculaire fysica. Deze doctorale colleges trokken -
eindjarenn twintig - tussen de dertig en 55 studenten, waarbij naast hoofdvak-
studentenn natuurkunde ook studenten met natuurkunde als bijvak aanwezig waren. 
Vann der Waals' lessen, die hetzelfde waren als voorheen, trokken ongeveer vijftien 
studenten.1866 In de volgende anderhalfjaar bereidde de natuurkundestudent de 
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tentamenss voor, en het was de gewoonte dat hij zich in deze tijd desgewenst 
oriënteerdee op zijn promotie-onderzoek. 

Volgenss De Boer werd de student in het laboratorium een volwaardig lid 
vann de gemeenschap der wetenschappelijk onderzoekers: 

Naa mijn candidaatsexamen kwam ik op de afdeling thermodynamica van 
hett Natuurkundig Laboratorium aan de Plantage Muidergracht te werken 
onderr de bezielende leiding van Michels, waarbij ik voor het eerst 
geconfronteerdd werd met echt wetenschappelijk onderzoek (...) Op zo'n 
laboratoriumm word je als jong gezel opgenomen in een wetenschappelijk 
bedrijff  en voel je je - als het goed is - meer en meer geïncorporeerd 
wordenn in de wetenschappelijke gemeenschap met eigen vreugden en 
kwalen. . 187 7 

Bijj  Clay begonnen pas vanaf 1938 studenten te promoveren. Degenen die het oude 
laboratoriumm wilden trotseren hadden de kans op een mooi avontuur als ze, zoals M. 
Rutgerss van der Loeff, met een van de expedities van Clay mee mochten. Twee 
belangrijkee assistenten in het Natuurkundig Laboratorium waren H. Zanstra, hoofd 
vann het natuurkundig prakticum en vervanger van Clay in het onderwijs tijdens zijn 
expeditiee van 1933-1934, en E.M. Bruins die theoretisch werk verrichtte voor 
Clay.188 8 

Doorr de geldingsdrang van Michels werd het moleculaire onderzoek ook 
doorr de studenten weer in genade aangenomen. Vooral na de opening van het Van 
derr Waalslaboratorium stroomden de studenten toe. De Boer schrijft: 'Hij wist zijn 
medewerkerss enthousiast te maken voor de fysische problemen en zijn penetrante 
manierr van discussiëren en gave van intuïtief aanvoelen van de fysica hebben een 
grotee vormende betekenis voor velen van zijn vroegere medewerkers gehad'. 
Michels,, die niets moest hebben van 'onderdanige figuren of slijmerds' wenste niet 
alss professor te worden aangesproken, maar als "mijnheer Michels". Hij was er niet 
minderr autoritair om en hij stelde hoge eisen aan zijn medewerkers. Het woord 
'onmogelijk'' bestond niet voor Michels, zoals een andere student getuigt. Als een 
academischee drill-instructor smeedde hij zijn laboratoriummedewerkers tot een 
team. . 

Inn Physica werd de student minder opgejaagd. Hier kon in alle rust en met 
behulpp van de meest geavanceerde apparatuur optisch onderzoek worden verricht 
onderr de deskundige leiding van Zeeman. Zeeman was weliswaar afstandelijk maar 
bekommerdee zich wel degelijk om zijn studenten. Zo had hij de armlastige student J. 
Gisolff  op eigen kosten een assistentschap bezorgd en later voor hem een baan bij 
Philipss geregeld via zijn ex-leerling De Groot die eenn belangrijke positie in het 
Eindhovensee laboratorium bekleedde. 'Het is me schier onmogelijk me er voldoende 
rekenschapp van te geven wat ik te danken heb aan Uw jaren lange bijdragen zonder 
welkee ik niet op het lab zou hebben kunnen blijven en er dus noch van mijn promotie 

1877 De Boer, Gemeenschap, 3-4. 
1888 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 131. 
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jaar',, 129-130; De Boer, 'Michels', 267. 
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nochh van mijn betrekking nu, sprake zou zijn geweest', schreef Gisolf aan 
Zeeman.190 0 

Gisolff  trouwde met E.B. Venema, een andere student van Zeeman. 
Venema'ss verering voor Zeeman kende geen grenzen en hij hield daaraan een 
uitgebreidee correspondentie over. Men kan zich afvragen hoe Zeeman de volgende 
aubadee heeft ondergaan: 

Watt ik bedoel kan ik eigenlijk maar op één manier zeggen: Wij hebben 
hett voorrecht gehad een groot man van dichtbij te zien. Niet te zien zooals 
menn de koningin gaat zien: in een oogwenk is het voorbij en in de 
herinneringg blijf t slechts een vage kleurenindruk. 
Maarr echt zien, leeren kennen, zóó goed leeren kennen dat we over vele 
dingenn Uw oordeel weten, Uw critiek en Uwe bewondering, dat we bij een 
optischh phenomeen denken: "Wat zou Professor dit een prachtig gezicht 
vinden""  en daardoor zelf pas goed beseffen hoe mooi het is en hoe 
geweldigg de physica. We hebben van dichtbij gezien en daardoor den 
verrenn afstand gevoeld.191 

Zoalss de meeste vrouwelijke studenten was Venema van betere komaf (haar vader 
wass arts) en zoals voor de meeste vrouwelijke studenten gold, betekende haar 
huwelijkk het einde van haar wetenschappelijke carrière. 

Hett lijk t erop dat het Zeemans beleid was om de keur van zijn studenten een 
tijdd naar een buitenlands laboratorium te sturen. Venema bracht enige tijd in Parijs 
enn in Kopenhagen door. Ook Woltjer, De Bruin en Lub werkten op buitenlandse 
laboratoria.. Zeeman was binnen de Amsterdamse fysica ook degene die het meest 
wass geïntegreerd in de internationale gemeenschap van gereputeerde fysici en 
laboratoria. . 

Onderr de promovendi van Zeeman, die gewoonlijk waren ingeschakeld in 
hett onderzoeksprogramma van Physica, bevonden zich twee buitenbeentjes: J.P.H. 
dee Kruyff en M.P. Vrij . Zij waren werkzaam in Nederlands-Indië en verrichtten er 
onderzoekk naar atmosferische verschijnselen, waarbij ze in een polemiek waren 
geraaktt met Clay en zijn vrouw over de mate van absorptie in de tropische atmosfeer 
vann ultraviolette zonnestraling.192 

Opp zijn beurt trok Zeeman ook studenten aan uit het buitenland. Eén van 
henn was de latere Italiaanse nobelprijswinnaar E. Segrè (1905-1989). Hij was in 
Romee bij een onderzoek naar het zeemaneffect op de grenzen gestuit van de 
mogelijkhedenn van de tralie aldaar en wilde zijn onderzoek voortzetten met een 
krachtigerr opstelling. Er waren vier laboratoria met de capaciteit hiervoor: dat van E. 
Backk in Tubingen, van H. Cohnen in Bonn, van F. Paschen te Berlijn en Physica. 
Segrèè schreef vier brieven. Back antwoordde in het geheel niet, Cohnen wist te 
meldenn dat zijn tralie buiten gebruik was en Paschen bedankte Segrè vriendelijk voor 
hett onderzoeksvoorstel waar hij zelf een student op ging zetten. Van Zeeman kreeg 
Segrèè daarentegen een briefje retour dat hij van harte welkom was. In 1931 werkte 
hijj  enige tijd met de kostbare tralieopstelling in Physica. Segrè ervoer Zeeman als 
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'mostt courteous, benevolent, and affable'. Omdat Segrè geen ervaring had met het 
omgaann met de 'greatest treasure' van Zeemans laboratorium zette Zeeman hem 
samenn met Bakker aan het werk, die al wel met de delicate apparatuur kon omgaan. 
Ditt was een goede zet van Zeeman. Beide jonge onderzoekers werden vrienden voor 
hett leven en behaalden samen uitstekende wetenschappelijke resultaten. Hoe het 
laboratoriumm doortrokken was van de geest van Zeeman bleek toen Segrè vlak na de 
aanvangg van zijn onderzoek een geweldige knal veroorzaakte door een stuk kalium 
inn de verkeerde fles te stoppen: 'I deeply admired the calm Dutch, who gave no sign 
off  commotion'.193 

Studentenn als De Boer, en vermoedelijk gold dat voor veel natuurkundestudenten, 
vertoondenn zich nauwelijks in het studentenleven. Voor velen was het zaak om het 
hoofdd boven water te houden met een bijbaan als leraar of assistent. Bovendien 
speeldee het sociale leven zich voor hen al voor een belangrijk deel af op de 
laboratoriaa waar veel tijd moest worden doorgebracht. Het leven op de laboratoria 
vormdee een antwoord op het sociale vacuüm waarin de natuurkundestudent veelal 
verkeerde.. Michels leerde zijn vrouw Veraart op het laboratorium kennen, net zoals 
Gisolff  en Venema er elkaar vonden. Er ontstonden vriendschappen voor het leven. 
Waarr de elitaire student vanouds het savoir vivre voor het functioneren in de hogere 
standenn in het corps op deed, voorzag het sociale leven in het laboratorium in het 
savoirsavoir vivre van de onderzoeker (al moet er ook weer geen al te uitbundige 
voorstellingg van worden gemaakt). Buiten het laboratorium was de organisatiegraad 
vann de natuurkundestudenten laag. De belangrijkste organisatie in deze tijd, de NPF, 
boodd ad hoc activiteiten zonder verdere sociale verplichtingen. Het contact tussen 
hett bestuur (waarvan de promovendi Van der Vliet en Bruins deel hebben 
uitgemaakt)) en de leden was gering.194 De activiteiten bestonden nog altijd uit het 
organiserenn van lezingen en excursies, die over het algemeen behoorlijk weerklank 
vonden.. Van de excursies waren die naar Philips het meest geliefd. Tijdens de 
excursiee in 1924-1925 was de belangstelling zo groot dat werd overwogen om 
Eindhovenn meerdere keren per jaar aan te doen. Ook organiseerde de NPF enkele 
buitenlandsee uitstapjes. Tijdens een reis naar Parijs werden de Sorbonne, het 
laboratoriumm van Curie en de fabrieken van Citroen bezocht Niet altijd gingen de 
uitstapjess echter ver van huis. In 1932-1933 was er een excursie naar Physica, wat 
nogg eens aangeeft hoe gesloten dit instituut was voor niet-ingewijden. Een andere 
doelstellingg van de NPF, om het contact tussen studenten en hoogleraren te 
verbeterenn werd nauwelijks verwezenlijkt, behalve dan met Hondius Boldingh, die 
bijj  de excursies meestal present was. Een zeldzame keer dat de NPF iets met een 
hoogleraarr wist te bewerkstelligen was toen na overleg met Kohnstamm een 
werkcollegee werd ingesteld ter voorbereiding op het tentamen thermodynamica.195 

Dee NPF probeerde ook om inspraak te krijgen bij de opvolgingen van Sissingh en 
Zeeman,, maar geluisterd werd er niet. 

Segrè,, Mind in motion, 65-67. 
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Samenn met zusterorganisaties uit Groningen, Utrecht, Delft, Leiden en 
Wageningenn werd de overkoepelende Organisatie van Natuurphilosophische en 
Technologischee Faculteiten in Nederland opgericht. De bedoeling was vooral om 
gezamenlijkk eminente sprekers uit het buitenland zoals Sommerfeld en Svedberg 
voorr lezingen naar Nederland te halen. Toen in 1923 de arbeidsmarkt vanwege de 
grotee toevloed van studenten plots ongunstig werd, probeerde de Organisatie om 
oplossingenn voor de 'intellectuele overproductie' te vinden. In de jaren dertig 
werdenn meerdaagse, landelijke congressen door de Organisatie georganiseerd.196 

Inn 1927 werd Halting nieuw leven ingeblazen. De levensvatbaarheid ervan 
lagg echter meer in het feit dat er nu veel studenten waren om uit te rekruteren, dan in 
hett enthousiasme van de gemiddelde natuurfïlosoof om lid te worden. De vereniging 
hadd meestal dertig a veertig leden. Slechts een handjevol van de promovendi 
natuurkundee sloot zich bij Halting aan, waaronder Gisolf, die een tijdje actief was in 
hett bestuur. 

Buitenn het laboratorium is het al met al moeilijk om greep te krijgen op de 
natuurkundestudent.. Dit geldt eigenlijk voor het gehele Amsterdamse studentenleven 
waarr in 1937 een minderheid van 40% was aangesloten bij het elitaire Corps, de 
algemenee USA, het katholieke Thomas, de gereformeerde SSRA of bij de dames van 
dee AVSV. De natuurkundestudenten hadden ook niet een eigen vereniging zoals de 
biologen,, de geologen en de farmaceuten, die eenn wat hechter verband vormden.197 

Dee promovendi kunnen ook niet meer als representatief voor de natuurkundestudent 
wordenn opgevoerd. Van de 52 studenten die in 1923 als natuurkundestudenten 
werdenn vermeld in de Studentenalmanak zou niemand (in Amsterdam) als fysicus 
promoveren.. Promoveren was - zoals in feite was bestendigd door het verbinden van 
dee onderwijsbevoegdheid met het doctoraal in het Academisch Statuut van 1921 -
voorbestemdd voor wetenschappelijk geïnteresseerde enkelingen. Het meest 
verbazendee echter is dat van dezelfde groep natuurkundestudenten, 22 vrouw was, 
bijnaa de helft dus. In totaal was vanaf 1926-27 een kwart van de studenten aan de 
Universiteitt van Amsterdam van het vrouwelijk geslacht.198 Natuurkunde was een 
echtee 'vrouwenstudie' geworden en zou dat tot de oorlog blijven (het percentage lag 
tussenn de 35 en 50). Het betoog van Van Berkel, dat het aantal studerende vrouwen 
aann de natuurwetenschappelijke faculteit afnam na de eeuwwisseling, gaat in het 
gevall  van de Amsterdamse natuurkunde dus zeker niet op. Volgens Van Berkel 
raaktenn natuurwetenschappelijke studies uit de gratie omdat ze in toenemende mate 
werdenn geassocieerd met 'mannelijke' deugden als zelfdiscipline, ijzeren wil, 
volledigee overgave aan de wetenschap en leidercapaciteiten.199 Hij vergeet daarbij 
echterr dat de 'harde*  beta-studies opleidden tot het leraarschap, een typisch beroep 
waarinn veel vrouwen waren te vinden.Waarschijnlijk is dit ook een reden dat 
vrouwenn onder degenen die promoveerden en zich toelegden op het onderzoek, wel 
behoorlijkk in de minderheid waren. Ze waren er desalniettemin wel, vrouwen met 
'ijzerenn wil' . Naast de al genoemde Venema en Lub viel Michels-Veraart in het oog. 
Niett alleen door het samen met haar man uitgevoerde promotie-onderzoek. Het feit 
datt zij dit onderzoek combineerde met de opvoeding van een viertal kinderen trok 
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zelfss media-aandacht.200 Veelal werd in die tijd studeren en werken voor vrouwen 
aanvaardbaarr geacht zolang ze ongehuwd en kinderloos waren, en dat zal een andere 
redenn zijn waarom er minder vrouwen doordrongen tot de promotie. Van de 
gehuwdee afgestudeerde natuurwetenschapsters zou in de jaren dertig minder dan tien 
procentt hebben gewerkt. Dit werd ongetwijfeld in de hand gewerkt door de wet uit 
1935,, waarin werd besloten tot het ontslag van gehuwde onderwijzeressen. . 

Hett totale aantal natuurkundestudenten steeg overigens spectaculair van 
rondd de vijfti g beginjaren twintig (toen de natuurkundestudent met het nieuwe 
Academischh Statuut werd 'geboren') tot ruim honderdvijftig in 1938.202 De cijfers 
voorr de gehele faculteit laten dezelfde trend zien: vanaf 1916-' 17, toen het aantal 
studentenn 160 bedroeg, was er een constante stijging tot 429 in 1925-'26,540 in 
1930-'311 en 661 in het topjaar 1933-'34. Vanaf 1937 zette een stevige daling in tot 
3944 in 1939-'40.203 

Hett gezelschap dat een natuurkundestudie begon dunde echter snel uit, want 
jaarlijkss werden er bijvoorbeeld maar zo'n vijf doctoraalexamens afgelegd. Het 
gemiddeldee aantal promoties was ruim anderhalf per jaar (tabel 5.1), een stijging met 
meerr dan vijfti g procent ten opzichte van de vorige perioden. Gezien de grote 
stijgingg van het aantal studenten gingen relatief minder studenten door tot aan hun 
promotie. . 

Dee meeste natuurkundestudenten leken al met al meer bezig met de 
toekomstt dan met het studentenleven van de dag. Dit werd des te urgenter toen begin 
jarenn twintig de markt voor leraren plots omsloeg, maar vooral toen de crisis in de 
jarenn dertig slechte beroepsperspectieven in het vooruitzicht stelde. Om een betere 
aansluitingg te krijgen op het latere (leraars)bestaan groeide de vraag naar didactische 
scholing.. Vooral Clay maakte zich hiervoor sterk. In 1935 gaf hij een colloquium 
'didactiekk der natuurkunde' en hij was ook betrokken bij het creëren van de 
mogelijkheidd voor doctorandi om op scholen te hospiteren (stage te lopen). In 
19400 werd voor iedere natuurwetenschap een privaatdocent vakdidactiek toegelaten. 
Voorr de 'didactiek der natuurkunde' werd P. Bosch uitverkoren, promovendus van 
Zeemann en HBS-docent.205 

Dee natuurkundestudenten werden nog altijd veelal docent, maar steeds 
vakerr kwamen ze ook buiten het onderwijs terecht. Van een lijst uit 1936 met 55 ex-
leerlingenn van Zeeman, waren er 34 werkzaam in het onderwijs. Zes gaven geen 
beroepp op, waaronder vijf vrouwen die waarschijnlijk carrière maakten als huisvouw; 
vierr waren nog assistent (drie in Physica, één bij scheikunde). Eenlingen waren de 
hoogleraarr te Delft Zwikker (die dus niet bij de leraren is geteld), een ingenieur bij 
dee octrooiraad en een gecommitteerde voor de eindexamens HBS; één had emplooi 
gevondenn bij het Gemeentelijk Energiebedrijf Amsterdam en één doctorandus was 
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127. . 
2022 Gegevens uit: Studentenalmanakken. 
2033 Jensma, De Vries, Hoger onderwijs, 198-210. 
2044 Nota actie inzake leraarsopleiding, U.A., archief NPF, inv. nr. 23. 
2055 Curatoren aan faculteit 20-9-1940, G.A. 1020, inv. nr. 219. 

208 8 



assistentt bij de Keuringsdienst van Waren. De overige zes hadden werk gevonden bij 
Philips.206 6 

Naastt het onderwijs was Philips dus de enige substantiële werkgever voor 
dee optisch geschoolden die uit Physica kwamen. Opmerkelijk was dat het niet de 
minstenn waren die naar Eindhoven vertrokken. De Groot kwam tijdens de vacature-
Sissinghh in beeld en werd Zeemans meest begaafde student genoemd, Zwikker 
werktee voor zijn Delftse hoogleraarschap bij Philips. Gisolf, Bakker en wederom De 
Groott werden genoemd in verband met de opvolging van Zeeman. Bakker zou na de 
oorlogg hoogleraar worden in Amsterdam. Toen J. van der Mark, die overigens nooit 
zouu promoveren, een eerste assistentschap verruilde voor een betrekking in 
Eindhoven,, heette het dat Zeeman na Zwikker en De Groot 'alweer' zijn beste kracht 
naarr Philips zag vertrekken.207 De voordelen om bij Philips te gaan werken boven het 
leraarschapp waren dat men zich met (laboratoriumonderzoek kon blijven 
bezighoudenn in een zeer goed geëquipeerde omgeving en onder eigen naam kon 
blijvenn publiceren. En een verdere academische carrière behoefde niet uit het zicht te 
zijnn verdwenen. Hoe groot het prestige van Philips was blijkt wel uit de komst van 
Casimirr die een groot deel van zijn carrière in Eindhoven heeft doorgebracht. 

Omm aantrekkingskracht te bezitten voor de industrie hoefden de studenten 
duss niet per se in de technische natuurkunde te worden geschoold. Michels' 
studentenn schijnen met name aantrekkelijk te zijn geweest voor de Bataafsche 
Petroleumm Maatschappij.208 Van de natuurkunde-promovendi in deze periode lagen 
err voor Bakker, Bruins, De Boer en De Bruin academische posities in het verschiet 
Bakkerr werd hoogleraar-directeur van Physica in 1946, waar hij het accent ging 
leggenn op nucleaire fysica.209 De Boer werd de opvolger van Van der Waals jr. en 
bliess met de oprichting van het Instituut voor Theoretische Fysica de theoretische 
natuurkundee in Amsterdam nieuw leven in.210 Bruins werd lector in de wiskunde (zij 
hett dat deze benoeming in bezettingstijd niet onomstreden was 2 n) . Hoe de 
academischee carrière van De Bruin verliep komt uitgebreid aan bod in de volgende 
paragraaf. . 

7.. Zeemans zwanenzang 
Datt de gecompliceerde opvolging van Zeeman maar liefst vijfjaar moest duren, 
hangtt samen met diverse factoren, die al in meer of mindere mate ter sprake zijn 
gebracht.. In de eerste plaats speelde de karigheid een grote rol, waarmee de 
Amsterdamsee fysica vanwege de crisis al enige jaren was bedeeld. Met name de 
omstandighedenn waarin Clay zijn werk moest verrichten waren zo nijpend dat er 
geenn sprake van kon zijn dat er iemand in de plaats van Zeeman werd benoemd - in 
dezelfdee gepriviligeerde positie - zonder dat er iets aan Clays onderwijs- en 
laboratoriumomstandighedenn werd gedaan. In concreto betekende dit dat Clay 
zeggenschapp of in ieder geval beschikking moest krijgen over (delen van) Physica en 

2066 Petitie oud-leeriingen Zeeman 19-9-1936, G.A. 1020, inv. nr. 217. 
2077 Holst aan Zeeman 21-12-1926, Zeemanarchief, inv. nr. 448. 
2088 Van der Waals aan curator Ottenn 19-7-1938, G.A. 279, inv. nr. 208, nr. 415. 
2099 Kox, Physics in Amsterdam, 28-30. 
2,00 AJ. Kox, 50 jaar Instituut voor Theoretische Fysica (z.p. 1999) 14-20. 
2111 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 195, 244,245 248-250 en 261. 
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datt Zeemans opvolger een deel van bet propedeutisch onderwijs op zijn schouders 
gingg nemen. Verder was het de tijd waarin een positieverbetering voor Michels zich 
steedss meer ging opdringen. De universiteitsbestuurders boden echter maar weinig 
speelruimte.. De nieuwe invulling moest zelfs een bezuiniging opleveren ten opzichte 
vann de oude. En er mocht zeker geen nieuwe hoogleraar van buiten worden 
benoemd. . 

Onderr deze omstandigheden werd het moeilijk om Zeemans erfenis 
bevredigendd af te handelen. Uit respect voor de zachtaardige nobelprijswinnaar en 
vanwegee het feit dat er nu eenmaal een buitengewoon uitgerust laboratorium stond, 
moestt er een gereputeerde fysicus op Zeemans stoel komen die het optische 
onderzoekk kon voortzetten. Over zowel de noodzaak van een goede opvolging van 
Zeemann als de verlichting van de noden van de andere fysici was iedereen het in 
principee eens. In de praktijk kwamen echter twee kampen tegenover elkaar te staan 
inn de faculteit: aan de ene kant de fysici (Van der Waals, Clay) met inbegrip van 
Pannekoek,, die neigden om de prioriteit te geven aan een goede herverdeling van 
lastenn en middelen en die zich minder gelegen lieten aan de strikte voortzetting van 
Zeemanss onderzoek. Aan de andere kant stond zo ongeveer de rest van de faculteit, 
onderr aanvoering van L.E J. Brouwer, bij wie het sentiment sterk leefde dat Zeemans 
nalatenschapp en zijn wensen moesten worden gerespecteerd. Brouwer was een groot 
deell  van de periode die de opvolging in beslag nam voorzitter van de faculteit (tot 
medioo 1938) en vormde samen met secretaris Mannoury het faculteitsbestuur. 

Eenn andere factor die de opvolging complex maakte was de verdeling van 
hett onderwijs aan beginnende studenten, waar niemand trek in had. Bij de opvolging 
vann Zeeman zou onvermijdelijk ook weer de verdeling van de elementaire colleges 
eenn eigen rol spelen. Ten slotte waren er de verziekte sfeer in de faculteit en de 
persoonlijkee factoren, die allengs duidelijk zullen worden. 

Hett eerste merkwaardige in de chronologie van de opvolging van Zeeman 
wass dat hij zelf nog geen enkele actie leek te hebben ondernomen op het moment dat 
inn de zomer van 1935 zijn emeritaat inging. Dit kan te maken hebben gehad met de 
gezondheidsproblemenn waarmee hij in 1934 van een reis naar Roemenië was 
teruggekomen.2122 Zeeman, die nooit meer helemaal de oude werd, kon er zich tijdens 
dee cruciale eerste maanden van het opvolgingsdrama alleen vanaf zijlij n mee 
bemoeien.. Later verbeterde Zeemans gezondheid zich enigermate en ging hij zich 
watt actiever in de discussie mengen. 

Dee stilte werd eerst verstoord in oktober 1935 toen Clay zich bij de 
curatorenn beklaagde over de toename van het aantal doctorandi in zijn laboratorium, 
sindss het aftreden van Zeeman. Hij drong aan op een 'nieuwe werkverdeeling' bij de 
fysica,fysica, met als werkelijke inzet om van het propedeutisch onderwijs af te komen en 
omm zeggenschap te krijgen over (een deel van) Physica.213 Vanwege de toegenomen 
druktee en vanwege gezondheidsproblemen wist Clay Michels zover te krijgen dat hij 
zichh vanaf 1936 tijdelijk over de gehele propedeuse ontfermde.214 

Tweee maanden later was het een zestal doctorandi dat de curatoren schreef 
mett de vraag of er niet eens iets kon worden geregeld. Ze schreven dat zij, 'nu zij 

Dee Groot, Bakker, 'Zeeman', 122. 
2,33 Curatoren aan faculteit 9-11-1935, G.A. 1020, inv. nr. 214; Clay aan faculteit 28-
3-1936,, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2144 Nota Went 29-6-1939, G.A. 279, inv. nr. 190. 
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sindss het aftreden van Professor Zeeman hun werk niet langer onder het 
beschermendd gezag van een universitair docent kunnen verrichten, in een toestand 
vann onzekerheid' verkeerden, die zij als een 'gevaar voor de verwezenlijking hunner 
vooruitzichten'' gevoelden.215 

Eenn commissie met Clay, Van der Waals en Zeeman (voor zover zijn 
gezondheidd het toeliet) zette zich aan het werk om de opvolging van Zeeman te 
regelen.. Ze kwam met het voorstel om een deel van Clays onderwijs aan 
mindergevorderdenn officieel aan Michels over te dragen en om Michels hoogleraar 
tee maken. Michels kon hoogleraar worden in de 'technische physica', een terrein 
waaropp Amsterdam achterliepp bij de andere universiteiten.2 Om de honneurs van 
Zeemann in Physica waar te nemen en om het resterende deel van Clays elementaire 
onderwijss over te nemen moest in de plannen van de commissie een lector worden 
aangesteld.. Daarvoor kwamen in aanmerking De Bruin, al enige jaren de rechterhand 
vann Zeeman en door hem zelf naar voren geschoven, en Zanstra, de zetbaas van 
Clay.. De Bruin (1895-1970) had een typisch traject doorlopen voor een fysicus van 
bescheidenn komaf. Hij was geboren in Hattem en doorliep in Deventer de 
kweekschool.. Vervolgens was hij enige tijd onderwijzer. Hij haalde enkele aktes, 
onderr andere voor wiskunde. In 1920 deed hij staatsexamen HBS-b en was hij rijp 
voorr een academische studie. Hij kreeg enige ondersteuning dankzij een 
Rijksstudiebeurss en een assistentschap bij Zeeman vanaf 1924. Na zijn promotie 
mochtt hij van de Rockefeller Foundation enige tijd naar het buitenland voor 
onderzoek.. Sinds 1933 was De Bruin conservator in Physica.217 

Dee benoeming van De Bruin zou het voordeel hebben dat het werk van 
Zeemann zou worden voortgezet, zowel bij de begeleiding van gevorderde studenten 
(zoalss de bovengenoemde 'zes doctorandi') als met De Bruins eigen onderzoek. Het 
wetenschappelijkk werk van De Bruin richtte zich op de analyse van complexe spectra 
enn de magnetische resolutie daarvan. Onderzoek met weinig fantasie en weinig 
horizon,, maar wel degelijk (zie paragraaf 6.1). 

Zanstraa had als wetenschapper meer in zijn mars dan De Bruin en hij zou 
zelfss op de nominatie staan voor een professoraat in Engeland of de Verenigde 
Staten.. Zijn prestaties lagen echter op astrofysisch gebied (hij werd in 1946 opvolger 
vann Pannekoek). Van der Waals had een lichte voorkeur voor Zanstra maar uit 
gevoelenss voor Zeeman koos hij toch voor De Bruin, die voor deze positie op zich 
natuurlijkk ook de meer voor de hand liggende kandidaat was. Clay toonde zich 
uiteindelijkk bereid hiermee akkoord te gaan.218 

Overr het directoraat over Physica, waarop Clay een oogje had laten vallen 
werdd in de aanbeveling niet gerept. Volgens de burgemeester zag Clay het inmiddels 
niett meer zitten om het directoraat op zich te nemen.219 De met zijn gezondheid 
tobbendee Clay, die het echec van zijn laboratorium had te dragen en bovendien in de 
wetenschappelijkee wereld tegenwerking ondervond (zie paragraaf 6.3), moet een 
nogall  overspannen indruk hebben gemaakt Het is sterk de vraag of hij nog de 

'Zess doctorandi' aan curatoren 28-11-1935, G.A. 1020-214. 
2166 Van der Waals, Zeeman en Clay aan de Eerste Afdeelingg 12-12-1935, G.A. 1020, 
inv.. nr. 214. 
2177 Een cv. van De Bruin is te vinden in: G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2,88 Van der Waals aan curatoren 3-5-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2199 Notulen curatoren 3-2-1936, G.A. 279, inv. nr. 99. 

211 1 



'froherr mensch' en de 'liebenswuerdiger Kamerad' was die Ehrenfest had gekend. 
Nadatt Brouwer Clay begin 1936 een poets had gebakken schreef Van der Waals aan 
Zeeman:: 'Het bleek nog niet zoo makkelijk Clay te sussen. Deze was zeer 
verontwaardigdd en zenuwachtig. De vrees dat zulke dingen zijn gezondheid geen 
goedd doen (...) Ondertusschen moet nu de zaak geschikt worden en wel in verband 
mett den toestand van Clay zoo spoedig mogelijk'220. De kwestie van het directoraat 
werdd voorlopig uitgesteld en de facto door De Bruin bekleed.221 

Eenn tegenslag voor de commissie was dat de curatoren, gesouffleerd door 
Brouwerr (zie paragraaf 4), uit bezuinigingsnoodzaak geen nieuw hoogleraarschap 
wildenn en een streep zetten door de beoogde bevordering van Michels.222 Voor de 
invullingg die de commissie van drie had bedacht hoefde dit geen nekslag te zijn. Clay 
wistt te melden dat Michels ook zonder bevordering bereid bleef om extra 
onderwijslastt op zich te nemen.223 De echte problemen ontstonden toen De Bruin 
geenn trek erin bleek te hebben om in te stemmen met de voorgestelde 
onderwijsverdeling.. Hij vond dat hij ten opzichte van Michels teveel propedeutische 
onderwijstakenn kreeg en hij zag een gevaar in de nieuwe onderwijsverdeling 
vanwegee het feit dat de optica na het kandidaatsexamen uit het curriculum verdween: 
'Hett is mijns inziens het toeknijpen van de slagader [naar Physical', schreef hij 
Zeeman.. De Bruin wilde dat optica een gelijkwaardige positie kreeg aan 
elektriciteitsleerr en thermodynamica.224 

Datt de onderhandelingen hierop stukliepen lag niet in de laatste plaats aan 
Brouwer,, die een satanisch genoegen erin leek te scheppen om zich in complexe, 
conflictueuzee situaties te mengen, en die anderzijds een zwak had voor Zeeman. 
Onderr de banier van het faculteitsbestuur had hij zich eind 1935 virulent aan het 
frontt gemeld met een nota waarin hij Physica omschreef als 'verreweg het 
belangrijkstee wetenschappelijke instituut van Amsterdam'; waarin hij voortzetting 
vann Zeemans onderzoek 'voor de huidige ontwikkeling der natuurkunde 
onontbeerlijk'' noemde; en waarin hij De Bruin bestempelde als een 'geleerde van 
scherpzinnigheidd en ijver...en man van voortreffelijke karaktereigenschappen'. 

Volgenss Van der Waals en Clay traineerdee De Bruin de zaakk door steeds 
omm de brei heen te draaien en zich nergens over uit te spreken, ogenschijnlijk in de 
zekerheidd dat als hij zich nergens op liet vastpinnen het faculteitsbestuur (Brouwer 
dus)) voor hem het onderste uit de kan kon halen. Van der Waals jr. werd de slagen 
omm de arm van De Bruin spuugzat en liet hem dat ook merken tijdens de 
onderhandelingen:: 'Ik moet erkennen, dat ik toen mijn geduld verloor en hem 
toevoegde,, dat een royaal gedaan aanbod met een royaal ja of nee moest beantwoord 
worden'.2266 Van der Waals ging zich vanaf nu met hand en tand verzetten tegen een 

2200 Van der Waals aan Zeeman 22-1-1936, Zeemanarchief, inv. nr. 917. 
2211 Notulen curatoren 6-4-1936, G.A. 279, inv. nr. 99. 
2222 Notulen curatoren 3-2-1936, G.A. 279, inv. nr. 99; curatoren aan faculteit 15-2-
1936,, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2233 Kladaantekening van een informele bijeenkomst 25-4-1936, G.A. 1020, inv. nr. 
216. . 
2244 De Bruin aan Zeeman 23-1-1938, Zeemanarchief, inv. nr. 917; faculteitsbestuur 
aann Eerste Afdeling 17-3-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2255 Voorstel faculteitsbestuur, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2266 Van der Waals aan curatoren 24-5-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
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benoemingg van De Bruin en waarschuwde curatoren dat bij een benoeming van De 
Bruinn 'voor ongeveer dertig jaar een betere oplossing in de weg zou worden 
gestaan'.. Het ideaal was wanneer Zeeman door een eersterangs fysicus zou worden 
vervangen.. Dit was op dat moment niet te realiseren. 'Maar de mogelijkheid zou zich 
laterr kunnen voordoen, en het is niet gewenscht haar voor ongeveer 30 jaar uit te 
stellen'.m m 

Hett beeld van wat er zich daarop ontvouwde is niet fraai: de giftige Van der 
Waals,, de intrigant Brouwer en de opvliegende Clay die de degens kruisten over de 
rugg van een oude, zieke wetenschapper, wiens bescheiden wijze van opereren de 
anderenn tot voorbeeld had kunnen strekken. 'Ik zelf heb mij verheugd voor Zeeman 
zelf,, dat hij de weinig verkwikkende zaken niet meer meemaakte', zei Van der Waals 
veelbetekenendd tegen een curator over de gang van zaken tijdens de 
faculteitsvergaderingen.2288 Er kwamen twee voorstellen bij de faculteit terecht, één 
vann het faculteitsbestuur en één van Van der Waals. Het laatste voorstel werd 
gesteundd door Clay en Pannekoek. Beide voorstellers ruzieden over wie de 
instemmingg van Zeeman had. De sfeer van onderling wantrouwen wordt 
gekarakteriseerdd door het heimelijke briefje dat Van der Waals aan Zeeman schreef: 
'Ikk heb je briefje ontvangen. Ik zal je met de zaak niet meer lastig vallen. Alleen zou 
ikk je willen vragen of het geheel van jezelf is, of dat je Brouwer geraadpleegd hebt 
overr het te geven antwoord'229. Zeeman zelf moet inmiddels de wanhoop nabij zijn 
geweest.. 'Mon laboratoire est en danger', schreef hij zijn Franse collega J. Perrin.230 

Hett voorstel van het faculteitsbestuur vervatte geen hoogleraarschap voor 
Michelss en voorzag in een lectoraat en een directoraat over Physica voor De Bruin. 
Err zou wel instrumentarium en technisch personeel uit Physica voor Clay 
beschikbaarr moeten komen. Het voorstel-Van der Waals voorzag in een lectoraat 
voorr Zanstra en een directoraat van Clay over zowel het Natuurkundig Laboratorium 
alss Physica, waarbij De Bruin conservator zou blijven en onderdirecteur zou worden 
overr het deel van Physica waar onder zijn leiding werd gewerkt.231 

Hoewell  het voorstel van het faculteitsbestuur in de faculteit een 
meerderheidd haalde (acht tegen vier) stuurde men beide voorstellen door naar de 
curatoren,, gevolgd door brieven van beide partijen vol met rechtvaardigingen van 
hett eigen voorstel en verdachtmakingen aan de andere partij.232 De hele zaak was in 
eenn patstelling geraakt. 

Eenn nieuwe opening werd in oktober 1936 gecreëerd toen de curatoren, op 
instigatiee van de burgemeester De Vlugt, de eis lieten vallen dat er geen hoogleraar 
mochtt worden benoemd.233 Brouwer wist te voorkomen dat Michels hiervoor werd 
geroepenn (zie paragraaf 4), maar het was nu wel mogelijk om het oog te laten vallen 

227 7 Vann der Waals aan faculteit 29-4-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2288 Van der Waals aan Otten 20-5-1936, G.A. 279, inv. nr. 190. 
2299 Van der Waals aan Zeeman 20-5-1936, Zeemanarchief, inv. nr. 161. 
2300 Zeeman aan Perrin 13-5-1936, Zeemanarchief, inv. nr. 917. 
2311 Voorstel faculteitsbestuur, G.A. 1020, inv. nr. 214; voorstel Van der Waals, GA 
1020,, inv. nr. 214. 
2322 Van der Waals aan curatoren 24-5-1936, G.A. 1020, inv. nr. 21$; 
faculteitsbestuurr aan curatoren 9-5-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2333 Vergadering curatoren 12-10-1936, G.A. 279, inv. nr. 99; curatoren aan faculteit 
17-10-1936,, G.A. 1020, inv. nr. 217. 
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opp prominente fysici van buiten. Zeeman noemde zelf onmiddellijk Ornstein als 
opvolger,, die zich wel eens had laten ontvallen dat wat hij in Utrecht had 
opgebouwd,, hij ook in Amsterdam zou willen doen. Het was echter ondenkbaar dat 
Clayy en Ornstein, die mogelijk nog temperamentvoller en dominanter was, samen als 
burenn en collega's de Amsterdamse fysica draaiende zouden houden. Tussen Clay en 
Ornstein,, die Clay als fysicus 'onbeduidend' noemde, sloegen de vonken al over 
terwijll  de één in Utrecht, en de ander in Amsterdam zat.234 Al snel kwam daarom de 
volgendee favoriet van Zeeman in beeld: Debije, hoogleraar te Berlijn. 

Debijee (1884-1966) was een uitgekookte Limburger die vanaf zijn studietijd 
inn Aken meer op Duitsland en Zwitserland georiënteerd was geweest dan op 
Nederland.. In Aken studeerde hij elektrotechniek en werd hij een protégé van 
Sommerfeld.. Hij ontwikkelde zich niet tot een techneut maar tot een fundamenteel 
wetenschapper,, waarvan het werk uitwaaierde over de wiskunde, de natuurkunde en 
dee fysische chemie. Vaak draaide het bij Debije om de elektrische (en thermische) 
eigenschappenn van materiedeeltjes. Met name de interactie tussen straling en materie 
gebruiktee hij om nieuwe inzichten te winnen. In 1936 kreeg hij de nobelprijs voor 
scheikundee vanwege de resultaten die hij had bereikt om door middel van de buiging 
vann röntgenstraling en elektronen de structuur van moleculen bloot te leggen. Debije 
wass weinig honkvast en bekleedde verschillende posities, voornamelijk in 
Zwitserlandd en Duitsland. Zo kon het gebeuren dat hij twee keer de opvolger was 
vann Einstein. In 1911 loste hij Einstein af als hoogleraar theoretische fysica in Zurich 
enn in 1934 nam hij de dubieuze beslissing om Einstein in Berlijn op te volgen, die na 
dee nationaal-socialistische machtsovername vertrok naar Princeton. Misschien dat hij 
zijnn situatie zelf na verloop van tijd ook als weinig gelukkig ervoer en hij daarom de 
overwegingg om Zeeman op te volgen serieus nam.235 

Zeemann had niet verwacht dat Debijee zijn mooie positie in Berlijn voor 
zichzelff  ter discussie zou stellen. Er werd net een nieuw laboratorium voor hem 
gebouwd.. Maar begin 1937 vonden er serieuze besprekingen plaats. 'Nergens zou ik 
lieverr werken, dan in mijn eigen land', schreef hij Zeeman.236 Een bezoek van Debije 
aann Amsterdam vormde een bescheiden media-event. 'Prof Debije voor een 
dilemma.. Wel of niet naar Amsterdam?', kopte De Telegraaf op 16 maart. De 
nobelprijss die hij een jaar eerder had ontvangen, zat nog in het publieke geheugen, 
watt de grote aandacht in de kranten verklaart. En wellicht ook het feit dat de 
president-curatorr in de onderhandelingen ineens bereid was heel ver te gaan. 
Volgenss P.F.A. Klinkenberg zegde hij althans Debije toe om twee nieuwe vleugels 
aann Physica te laten bouwen.237 

Dee beslissing kwam niet zonder innerlijke strijd, vertrouwde Debije Zeeman 
toe:: 'Bc zie in dat een besluit moet worden genomen. Ik zie het al lang in, maar het is 

2344 Zeeman aan faculteit 4-11-1936, G.A. 1020, inv. nr. 217; Van der Waals en Clay 
aann faculteit 1-12-1936, G.A. 1020, inv. 217; Zeeman aan faculteit 14-1-1937, G.A. 
1020,, inv. nr. 217; Ornstein aan Zeeman 12-1-1937, Zeemanarchief, inv. nr. 918. 
2355 H.A.M. Snelders, 'Debije, Petrus Josephus Wilhelmus', BWNl 129-131; R.M. 
Fuoss,, 'Peter J.W. Debije', in: P.J.W. Debije, The collected papers of Peter J.W. 
DebijeDebije (New York 1954) xi-xiv; Ch. P. Smyth, 'Debije, Peter Joseph William', DSB 
111,617-621. . 
2366 Debije aan Zeeman 23-2-1937, Zeemanarchief, inv. nr. 918. 
2377 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 136. 
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zóóó moeilijk, van zóó veel belang voor mij, dat ik mijn dralen eenvoudig niet kan 
overwinnen'.. Debije had onder meer met SchrÖdinger gesproken, die vond dat 
Debijee als hij de kans had moest teruggaan naar zijn vaderland. 'Toch geloof ik, na 
langg overleg, niet, dat ik dat mag doen. Mijn laboratorium hier is niet klaar.. .ik ben 
hierr onmisbaar.'238 Debije voelde zich moreel verplicht om te blijven, een 
verplichtingg die overigens duurde tot 1940, toen de nationaal-socialistische 
machthebberss eisten dat hij de Duitse nationaliteit zou aannemen, en hij de wijk nam 
naarr de Verenigde Staten. 

Dee volgende kandidaat diende zich bij verrassing aan. Het was niemand 
minderr dan CV. Raman (1888-1970). Deze prominente Indiase fysicus 
(nobelprijswinnaarr in 1930), die vooral bekend is van zijn werk aan de verstrooiing 
vann licht door materie, had tijdens een Europese toer in Amsterdam een voordracht 
gehoudenn en was toen door Clay gepolst over de vacature. Toen Raman, die een 
leerstoell  had in Bengalore, door Physica werd rondgeleid, schijnt hij zo ingenomen 
tee zijn geweest met de outillage dat hij zich serieus beraadde op het voorstel. Naar 
eigenn zeggen wilde hij graag naar Europa vanwege 'the better opportunities of 
gettingg better acquainted with the newer developments in physics'.239 De 
mogelijkheidd om een kopstuk als Raman als Zeemans opvolger aan de universiteit 
verbondenn te krijgen zette de neuzen in de faculteit voor één keer in dezelfde 
richting.richting. Zelfs de consequentie dat Michels het propedeutisch onderwijs geheel zou 
gaann verzorgen en in ruil een professoraat zou moeten krijgen, werd door de 
meerderheidd gepruimd. De faculteit stelde unaniem Raman 'primo et unico loco' als 
enigee kandidaat voor.240 

Ookk Zeeman kon zich geheel in de kandidatuur van Raman vinden. 'It gives 
mee great pleasure that you have written accepting generally the call of the Faculty of 
Sciencee of Amsterdam University', schreef hij Raman toen deze met hem in overleg 
tradd over de (materiële)) invulling van de leerstoel.241 Toen wat later Clay wist dat de 
eisenn die Raman op papier had gezet, in de ogen van de burgemeester alleszins 
acceptabell  waren, leek nog weinig een benoeming in de weg te staan.242 

Datt ze desondanks niet doorging lag aan de minder ruimdenkende 
elementenn in het college van curatoren, waarvan de arts Went spreekbuis was. In 
maartt 1938, toen alles in kannen en kruiken leek, schreef hij Zeeman: 'Ik meen 
(striktt persoonlijke meening!) dat in de vacature Zeeman alleen dan een buitenlander 
magg worden benoemd, indien er geen enkele landgenoot is, die hiervoor in 
aanmerkingg zou kunnen komen'. En die waren er voldoende, aldus Went.243 Omdat 
Wentss gedachtegang die van de meerderheid bleek te vertegenwoordigen, kon 

"*"*  Debije aan Zeeman 14-7-1937, Zeemanarchief, inv. nr. 38. 
2399 Raman aan Clay, archief Clay, inv. nr 234. 
2400 R. Singh, F. Riess, 'Pieter Zeeman chair in Amsterdam and CV. Raman's Dutch 
connections',, Current science 78 (2000) 351-353; faculteitsvergadering 3-11-1937 
enn 18-3-1938, G.A. 1020, inv. nr. 7. 
2411 Zeeman aan Raman 3-2-1938, Zeemanarchief, inv. nr. 919. 
2422 Clay aan Brouwer 30-12-1937, G.A. 279, inv. nr. 190. 
2433 Went aan Zeeman 11-3-1838, Zeemanarchief, inv. nr. 919. Singh en Riess 
schrijvenn de brief van Went ten onrechte toe aan Van der Waals: Singh, Riess, 
'Dutchh connections', 352. 
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Ramanss naam worden doorgestreept244 De faculteit haastte zich vervolgens om het 
professoraatt voor Michels te herroepen en de situatie was terug bij af. 

Watt misschien op de achtergrond meespeelde - zowel bij de afwijzing van 
Ramann als bij de gretigheid waarmee hij op de aanbieding had gereageerd - was het 
geruchtt dat Raman ernstige problemen had in Bengalore, waar hij zou zijn 
beschuldigdd van financiële malversaties.245 Het doet hoe dan ook vreemd aan dat de 
curatorenn de oplossing voor zo'n moeilijk invulbare vacature lieten afketsen omdat 
dee persoon in kwestie een buitenlander was. In de natuurkundige faculteit alleen al 
liepenn de Oostenrijker R. Weitzenböck en de Hongaar G. Révész rond die ooit door 
dee Amsterdamse beleidsmakers waren goedgekeurd. Misschien had De Telegraaf 
(27-1-1940)) wel gelijk dat 'in bepaalde kringen' werd betwijfeld of 'een Hindoe... 
aann een blanke universiteit wel zou kunnen aarden.' Ofwel: Raman was wel heel erg 
buitenlands. . 

Hett bleek dat de kranten wel snel, maar niet altijd accuraat waren 
geïnformeerd.. Op 28 januari 1938 wist De Telegraaf te melden dat de volgende 
fysicuss die in beeld kwam Goldschmidt was, 'een Duitschen geleerde thans in 
Amerikaa vertoevende'. Het zou een zekere historische rechtvaardigheid hebben 
bezetenn wanneer S. Goudsmit (1902-1978) - want om hem ging het - opvolger van 
Zeemann zou zijn geworden. Zijn ontdekking, samen met Uhlenbeck, van de 
elektronspinn in 1925 vormde immers de sleutel tot de verklaring van het anomale 
zeemaneffect,, de belangrijkste doorbraak sinds de ontdekking van het effect zelf. De 
curatorenn zagen in Goudsmit, een leerling van Ehrenfest, die ten tijde van de 
ontdekkingg van de elektronspin overigens in Physica assistent was, de ideale 
opvolgerr voor Zeeman. De faculteit weigerde echter, nog mokkend over het passeren 
vann Raman, om op verzoek van het curatorium Goudsmit aan te schrijven. Als de 
curatorenn zo graag iemand anders dan Raman wilden, moesten ze zelf de gesprekken 
maarr voeren. Daarbij kwam dat sommigen betwijfelden of Goudsmit wel 
voldoendee experimentator was.247 Ook Zeeman was geen voorstander van Goudsmit, 
hoewell  hij het vroeger wel in hem had zien zitten: 

dee gedachte aan Goudsmit als mijn opvolger is geleidelijk verdwenen, 
naarmatee mij duidelijk is geworden, dat in de publicaties, waaraan 
Goudsmitt heeft meegewerkt, die op de in het laboratorium "Physica" 
beoefendee onderwerpen betrekking hebben, het experimenteele gedeelte 
niett van Goudsmit afkomstig is.248 

Goudsmitt was inderdaad niet zozeer een experimentator (Debije was overigens ook 
geenn experimentator pur sang en Ornstein al helemaal niet), maar wel iemand die op 

2444 Vergadering curatoren 7-3-1938, G.A., 279, inv. nr. 99. 
2455 Faculteit aan Mirsa Ismael 24-5-1938, archief Clay, inv. nr. 234. 
2466 Curatoren aan faculteit 14-6-1938, G.A. 1020, inv. nr. 403; faculteitsvergadering 
1-7-19388 en 7-7-1938, G.A. 1020, inv. nr. 7. 
2477 Faculteitsvergadering 3-11-1937, G.A. 1020, inv. nr. 7. 
2488 Zeeman (vermoedelijk) aan faculteit 2-11-1937, Zeemanarchief, inv. nr. 218. 
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intuïtievee wijze uit experimentele gegevens zinvolle interpretaties op het spoor kon 
komen.. Een 'detective', noemde iemand hem eens.249 

Goudsmit,, die hoogleraar was in Ann Arbor (Michigan), reageerde niet 
directt afwijzend op het aanbod uit Amsterdam. Hij liet vast weten dat hij - wanneer 
hijj  de aanbieding zou accepteren - zelfs bereid was om een deel van het 
propedeutischee onderwijs voor zijn rekening te nemen. Als student had hij ervan 
gedroomdd om ooit Zeemans opvolger te zijn.250 Dat hij de vacature toch niet aannam 
wass naar eigen zeggen omdat hij eind jaren dertig de spectroscopie niet meer in het 
brandpuntt van de fysica vond staan, en het niet zag zitten om dit type onderzoek 
voortt te zetten. '[T]hat area of physics was dead', zoals hij het later kort en duidelijk 
omschreef.2511 Dit oordeel over Zeemans onderzoekstraditie was overigens niet 
zonderr belang omdat in de marge van de strijd om de opvolging beide partijen 
ruziedenn over hoe belangrijk de spectroscopie nog was voor de fysica en daarmee 
hoee belangrijk het (strikte) behoud was van Zeemans onderzoekstraditie. 

Datt de curatoren met de naam Goudsmit waren gekomen was het gevolg 
vann een enquête onder Nederlandse fysici, waartoe ze tijdens de perikelen met 
Ramann eigenhandig hadden besloten, en waarin Goudsmit sterk naar voren kwam. 
Watt in de adviezen doorschemerde, was dat dat er sprake was van een generatiekloof 
tussenn de jonge fysici die waren opgegroeid met de moderne ontwikkelingen in de 
kwantumtheoriee en kernfysica, en de oudere generatie voor wie dat niet gold. Dat 
hieldd bijvoorbeeld volgens Uhlenbeck in dat geen van de huidige Nederlandse 
professorenn in aanmerking kwam, met uitzondering van Coster. Coster was 
inderdaadd de enige van de oudere generatie die veel werd genoemd. Naast Coster en 
Goudsmitt werden meerdermalen genoemd: G.H. Dieke, H.B. Dorgelo, De Groot, 
Bakkerr en Gisolf. Dieke was volgens Zernike een fysicus voor fijnproevers die in 
Nederlandd bijna vergeten was, maar die in Baltimore werk van hoog niveau 
verrichte.. De laatste drie waren leerlingen van Zeeman, waarvan De Groot - in 
woordenn van Zernike 'verreweg de begaafdste leerling van Zeeman'- het meest werd 
genoemd.. De Groot was in 1923 bij Zeeman gepromoveerd en had vervolgens een 
prominentee positie gekregen bij Philips waar hij optisch onderzoek verrichtte. De 
favorietee Zeeman-leerling van de fysici in de faculteit was Bakker. Zijn tijd zou 
echterr na de oorlog pas aanbreken. Gisolf was na een periode bij Philips in Delft 
werkzaam,, net als Dorgelo die onderzoek had verricht naar gasontladingen en 
spectra.. Iemand die ook wel werd genoemd was Michels die vooral door Keesom de 
hemell  in werd geschreven, en door De Haas 'te weinig gewaardeerd' werd genoemd. 
Wiee schitterde door afwezigheid was De Bruin.252 

Voordatt de carrousel verder draaide werd Michels, op gronden die buiten 
Zeemanss opvolging lagen tot buitengewoon hoogleraar benoemd (zie paragraaf 4). 
Ditt compliceerde de zaak echter meer dan dat het iets oploste. Want Michels werd 

A.. Pais, The genius of science. A portrait gallery of twentieth-century physicists 
(Oxfordd 2000) 298. 
2500 Vergadering curatoren 29-8-1938, G.A. 279, inv. nr. 99; Goudsmit aan curatoren 
15-9-1938,, G.A. 279, inv. nr. 190; faculteitsvergadering 14-12-1938, G.A. 1020, 
ftiv.ftiv.  nr. 7. 
2511 Goudsmit aan curatoren 23-1-1939, G.A. 279, inv. nr. 190.; S.A. Goudsmit, 'It 
mightt as well be spin', Physics today juni 1976,40-43 aldaar 42. 
2522 Map, G.A. 1020, inv. nr. 218. 
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niett de roerganger van Physica, noch was hem opgedragen voortaan het gehele 
propedeutischee college op zich te nemen. Maar het aantal hoogleraren natuurkunde 
wass wel weer op drie gekomen en een vierde als Zeemans opvolger betekende een 
(te)) forse bezetting in een tijd van bezuinigen. Vandaar dat er stemmen opgingen om 
weerr op zoek te gaan naar een lector, terwijl een andere mogelijkheid was om naar 
hett schaap met vijf poten uit te kijken en een hoogleraar aan te stellen die de positie 
vann Zeeman zou bekleden, die de propedeuse in handen ging nemen en die 
bovendienn vanaf 1943 als het emeritaat van Van der Waals zou ingaan, ook de 
theoretischee fysica ging doen. Daarmee bleef het aantal hoogleraren drie.253 De keus 
spitstee zich zo toe tussen een jonge geleerde die bereid was een lectoraat op zich te 
nemen,, en een gereputeerde fysicus, al dan niet met vijf poten. Het werd er niet 
eenvoudigerr op. 

Iemandd die en jong en veelzijdig genoeg was op theoretisch en op 
experimenteell  gebied was Casimir, conservator in Leiden en getipt door Keesom. 
Casimirr bedankte echter snel voor de complexe opdracht waarmee hij werd 
geconfronteerd.2544 Het andere schaap met vijf poten was Zernike, die nu ineens 
(voorall  op instigatie van Brouwer) weer naar voren werd geschoven. Aan hem 
kleefdenn echter nog altijd de bezwaren die hem hadden gediskwalificeerd voor de 
opvolgingg van Sissingh. Wat een eventuele benoeming verder in de weg stond was 
eenn persoonlijke aversie van Van der Waals tegen Zernike.255 Zernike had zelf nog 
altijdd interesse om hoogleraar experimentele fysica te worden. Hij zou zelfs 
genoegenn nemen met een positie als lector, zolang hij maar hett directoraat over het 
laboratoriumm zou krijgen. Om dezelfde reden zag hij het echter niet zitten om ter 
zijnerr tijd Van der Waals op te volgen, dan zou hij weer terug bij af zijn.256 

Zeemann had zich intussen weer volop in de strijd geworpen voor De Bruin. 
Hijj  wees op het belang van atoombouw en spectroscopie en het feit dat De Bruin al 
vierr jaar lang feitelijk het laboratorium onder zijn hoede had en dat er inmiddels drie 
dissertatiess bij hem waren afgerond.257 Van der Waals bagatelliseerde in reactie 
hieropp het belang dat atoombouw en spectroscopie nog had en haalde Debije aan die 
hadd gezegd dat 'de quantentheorie zoo ver is, dat wij op dit gebied geen principieele 
proevenn meer kunnen doen', en die daarmee Goudsmits mening onderschreef. Van 
derr Waals noemde de onder De Bruin bewerkte dissertaties 'nakomerswerk' (en dat 
terwijll  hij zelf als promotor was opgetreden van enkele van hen: J.N. van Lier en 
H.J.. van der Vliet). Het was duidelijk dat Zeeman, na de binnengekomen adviezen 
vann de Nederlandse fysici, een achterhoedegevecht voerde. Binnen de faculteit 
durfdee alleen Smits het nog voor De Bruin op te nemen.258 

Tegenoverr Zernike schoven de fysici in de faculteit een dark horse naar 
voren,, die ook wel in de adviezen voorkwam, maar nog niett is genoemd: de 
Groningsee lector C.J. Gorter (1907-1980). De dynamische Gorter was student 

2533 Faculteitsvergadering 8-5-1939 en 20-6-1939, G.A. 1020, inv. nr. 8; vergadering 
curatorenn 5-6-1939, G.A. 279, inv. nr. 99; Clay en Pannekoek aan faculteit z.d., G.A. 
1020,, inv. nr. 403; Stomps aan faculteit 10-1939, G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2544 Clay en Pannekoek aan faculteit z.d., G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2555 Coster aan faculteit 21-5-1939, G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2566 Zernike aan Zeeman 17-2-1940, Zeemanarchief, inv. nr. 181. 
2577 Zeeman aan faculteit 23-5-1939, G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2588 Faculteitsvergadering 24-5-1939, G.A. 1020, inv. nr. 8. 
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geweestt van Ehrenfest, maar was vervolgens meer de experimentele kant op gegaan 
inn het Leidse Laboratorium. Meer nog dan zijn scherpzinnigheid viel zijn gedreven 
enn inspirerende persoonlijkheid op. Hij had het charisma om leiding en sturing te 
gevenn aan een laboratorium en was bovendien een begenadigd docent. Wat tegen 
hemm pleitte was dat de verhouding tussen zo' n jeugdige directeur en de gefrustreerde 
Dee Bruin bij voorbaat moeilijk zou zijn en dat hij geen optisch onderzoek had 
gedaan.. Gorters onderzoek richtte zich met name op magnetische eigenschappen van 
vastee stoffen bij lage temperaturen.259 

Zoo stonden twee kandidaten tegenover elkaar die de oorspronkelijke 
tweestrijdd van een 'Zeemaniaan' tegenover het 'algemeen belang' van de fysica niet 
meerr weerspiegelde. Een geniale knutselaar stond tegenover een dynamische vaste-
stoffysicus.. Het maakte de eindstrijd in de faculteit er niet minder bitter om. Deze 
eindstrijdd was echter in de eerste plaats verwarrend. Ging het nu om een opvolger 
voorr Zeeman of (ook) voor Van der Waals? Of moest er allereerst iemand worden 
gezochtt voor de medische propedeuse? Werd het een lector of een hoogleraar? Een 
oudee fysicus was niet geschikt vanwege de nieuwe ontwikkelingen in de fysica, een 
jongee natuurkundige zou problemen geven met De Bruin. Moest het Gorter of 
Zernikee worden, of toch Casimir die weer even in beeld kwam? En wat moest er met 
Dee Bruin gebeuren?260 

Uitt dat laatste kwam men nog wel. De grote meerderheid vond dat De Bruin 
inn ieder geval een lectoraat moest krijgen. Over het voorstel van de fysici om Gorter 
tott lector te benoemen staakten de stemmen, evenals over het voorstel om Zernike tot 
buitengewoonn hoogleraar te benoemen.261 Het was aan de curatoren om de knoop 
doorr te hakken. Zij verkozen om het jonge talent Gorter te benoemen, los van de 
toekomstigee vacature-Van der Waals, maar desalniettemin als buitengewoon 
hoogleraar.. De autoriteit van het hoogleraarschap werd noodzakelijk geacht met het 
oogg op de moeilijkheid 'dat deze jonge figuur chef van Dr. De Bruin zou worden, 
diee zolang de leiding over "Physica" heeft gehad'. De Bruin kreeg als doekje voor 
hett bloeden het door de faculteit voorgestelde lectoraat.262 De zaak kon uiteindelijk 
alleenn worden opgelost toen de curatoren geheel waren teruggekomen op hun 
bezuinigingsplannen. . 

Inn dit opvolgingsdrama speelden twee Amsterdamse fysici een rol wier levenspad (in 
sociaal-economischh opzicht) veel parallellen vertoonde. Zowel De Bruin als Michels 
warenn van eenvoudige komaf en moesten leraar worden om in het levensonderhoud 
tee voorzien en om daarnaast een studie natuurkunde te kunnen bekostigen. Na 
jarenlangg zwoegen wisten ze een bescheiden positie aan de universiteit te 
bemachtigen;; de één werd lector, de ander conservator. Het was echter Michels die 
(buitengewoon)) hoogleraar werd, terwijl De Bruin, die een hoogleraarschap en een 
directoraatt bijna voor het grijpen had gehad, met een lectoraat werd afgescheept. En 
terwijll  bij De Bruin de verbittering zo diep zat, dat hij als NSB-er de fout in ging 

2399 GJ. van de Berg, WJ. Huiskamp, 'C.J. Gorter, Nederlands fysicus 1907-1980', 
NederlandsNederlands tijdschrift voor natuurkunde 46 (1980) 135-136. 
2600 Faculteitsvergadering 24-5-1939 en 18-10-1939, G.A. 1020, inv. nr. 8. 
2611 Faculteitsvergadering 22-11-1939, G.A. 1020, inv. nr. 8. 
2622 Vergadering curatoren 4-12-1939, G.A. 279, inv. nr. 99. 
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tijdenss de oorlog, verrichtte Michels typisch genoeg belangrijk werk in het verzet. 
Michelss werd in 1956 gewoon hoogleraar. 

Mett De Bruin was Zeeman één van de grote verliezers van zijn opvolging. 
Hett feit dat de zelfstandigheid van het laboratorium werd gehandhaafd, deed daar 
nietss aan af, omdat de nieuwe hoogleraar een totaal andere weg in sloeg. Gorter 
begonn het laboratorium in te richten voor vaste-stofrysica. Zeemans nederlaag werd 
misschienn nog het best gesymboliseerd door de leeropdracht van de nieuwe 
hoogleraar.. Waar Zeeman altijd had gepleit voor een leerstoel 'atoombouw en 
spectroscopie',, werd Gorter algemeen benoemd in de 'experimentele natuurkunde en 
dee natuurkundige propedeuse'. De Bruin bleef weliswaar in een deel van het 
laboratoriumm de spectroscopie behartigen, maar een grote aanzuigende werking op 
studentenn zal dat niet hebben gehad. Het feit dat Physica werd omgedoopt in 
Zeemanlaboratoriumm op het moment dat alles wat specifiek Zeeman was in een hoek 
werdd gedrukt, was goed bedoeld, maar doet onbeholpen aan. 

Clayy had al in een vroeg stadium zijn verlies moeten incasseren en zijn 
ambitiess om de teugels van de Amsterdamse fysica in handen te krijgen al snel 
moetenn opgeven. Degene die ogenschijnlijk minder veren had moeten laten was Van 
derr Waals, die zijn protégé Michels bevorderd zag en de fysica in algemene zin 
gewaarborgdd zag door de benoeming van iemand waarin hij het zag zitten. En voor 
zijnn eigen opvolging had hij geen concessies hoeven doen. Toch had ook bij Van der 
Waalss de kwestie diepe wonden geslagen. Nog driejaar later schemerde in een 
schrijvenn aan Zeeman (waarschijnlijk naar aanleiding van een felicitatie voor zijn 
emeritaat)) het verdriet door van een diepe schaduw over een bijna levenslange 
vriendschap: : 

Zo'nn "mijlpaal" is aanleiding tot veel herinneringen. Daarbij een heel 
droevige,, die ik weer zeer levendig voel (...) Je vriendschap, waarin je 
mijj  van het begin van mijn terugkomst in Amsterdam hebt opgenomen is 
voorr mij van nooge waarde geweest en ik wil van deze gelegenheid 
gebruikk maken dat eens nadrukkelijk uit te spreken.264 

Kortt na deze verzoenende woorden overleed Zeeman. 

2633 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 100 en 233-234. 
2644 Van der Waals jr. aan Zeeman 12-8-1943, Zeemanarchief, inv. nr.161. 
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TabelTabel 5.1 Promovendi natuurkunde deel 3 

19277 J.W. Dekker, Beitrag zur thermodynamischen Theorie der Kapillaritüt Van 
derr  Waals jr . 
19277 T.L. de Bruin, Onderzoekingen over den bouw van eenige spectra (Kil, F1, F 
11)11) in verband met nieuwere theoretische beschouwingen Zeeman 
19277 A. Houdijk , De Brownsche beweging van een draad Zeeman 
19288 PJ.A.J. Geels, Schakelsystemen voor nauwkeurige weerstandsmeting. Invloed 
vanvan druk op het electrisch geleidingsvermogen van platina en goud Kohnstamm 
19288 C. Lakeman, Metingen over de K-absorptiekanten van nikkel, koper en titaan 
Sissingh h 
19299 Mej. M.C. Droste, Invloed van de temperatuur op de terugkaatsing van licht 
doordoor metalen Zeeman 
19311 CJ. Bakker, The Zeeman effect in the noble gas spectra in connection with 
"anomalous""anomalous"  coupling of quantum vectors Zeeman 
19322 Mej. C.G. Overhoff, Proeven over electrodenlooze ontlading in verschillende 
gassengassen en over daarbij optredende verschijnselen Zeeman 
19322 Mej. W.A. Lub, Over de polarisatie van het licht afkomstig van bewegende en 
stilstaandestilstaande deeltjes der waterstof kanaalstralen Zeeman 
19322 A. Cotton Honoris causa 
19322 M.P. Vrij , Vergelijkende metingen van ultraviolette zonnestraling in de tropen 
enen in Europa Zeeman 
19333 J.P.H. de Kruyff , Metingen betreffende de luchtelectriciteit te Soerabaia en te 
LawangLawang (Oost-Java) Zeeman 
19333 D.H. Prins, Kennistheoretische beschouwingen over de kansrekening en haar 
toepassingentoepassingen in de natuurkunde Van der  Waals jr . 
19333 R.O. Gibson, The viscosity of gases at high pressures Van der  Waals jr 
19333 J.M. Faber, Kunstmatige halo's. Waarnemingen en beschouwingen Zeeman 
19333 F. Coeterier, Metingen over het Einstein- de Haas-effect van pyrrhotien 
Zeeman n 
19344 J. de Gier, Proeven met een massa-spectrograaf naar Thomson Zeeman 
19344 A.J.J. Gerver  s.j., Isothermen van gassen tusschen 0°C en 150°C tot drukken 
vanvan 2000 atmosferen. Zeeman 
19355 J.H. Gisolf, Het kernmoment van tantalium en de hyperfijnstructuur van het 
spectrumspectrum Zeeman 
19355 Mej. E.B. Venema, Over de polarisatie van kanaalstralenlicht Zeeman 
19366 J.G.J. Scholte, Over de breking, de terugkaatsing en de dispersie Van der 
Waalss jr . 
19366 C.W.F Spiers, Absorptiespectra van pyridine en eenige derivaten in het ultra 
violetviolet Onbekend 
19366 M.H. Lenssen, Invloed van druk op het electrisch geleidingsvermogen van 
metalenmetalen Van der  Waals jr . 
19366 H. Dijkstra , Het Zeeman-effect in het spectrum van nikkel Ornstein 
19377 Mevr. C.A.M. Michels-Veraart, Some physical properties of compressed 
carbondioxide.carbondioxide. Van der  Waals jr 
19388 M.M. Biedermann, Over golfmechanische energieberekeningen Van der 
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Hoofdstukk 6 Door meten tot meten 

Mett Zeeman, Clay en Michels bezat de Amsterdamse natuurkunde drie 
onderzoekers,, drie laboratoria en drie onderzoeksscholen, die als drie zuilen naast 
elkaarr stonden. 

**  1. De nauwkeurigheid van een drukbalans 
Hett is minder moeilijk hoge drukken te creëren dan ze nauwkeurig te meten. 
Kohnstammm heeft dat ondervonden. De hoge-drukinstallatie die eind 1913 na een 
opbouww van bijna tien jaar tot stand was gekomen, bleek een onbevredigend hoge 
foutenmargee te kennen. 

Hett gangbare instrument om druk te meten was een drukbalans waarvoor 
hett principe was bedacht door E. Amagat, de Franse pionier op het gebied van hoge-
drukmetingen.. In afbeelding 6.1 staat de schets afgebeeld die Kohnstamm en 
Walstraa in 1914 van hun drukbalans presenteerden. Deze drukmeter bestaat uit een 
stalenn gedeelte A, waarin een cylindervormig gat is gemaakt waarin precies een 
zuigerr B past. Een (ringvormige) holte, aangeduid met C, kan via de zijkant in 
verbindingg worden gesteld met de ruimte waarin de hoge druk wordt gecreëerd (die 
niett in de afbeelding staat getekend). Wanneer er druk op C wordt gezet zal de 
zuigerr een opwaartse kracht ondervinden. Dit vanwege de rand bij B die ontstaat 
doorr de abrupte overgang van een breed bovenste gedeelte naar een smaller stuk 
daaronder.. Er kunnen gewichten worden geplaatst op plank D om een contra-
gewichtt tegen deze kracht te creëren. Hoeveel gewichten er nodig zijn om de zuiger 
inn evenwicht te houden hangt behalve van de druk in C af van de oppervlakte van de 
rand.. Hoe breder de rand, des te groter de kracht. Is de oppervlakte van de rand 
bekendd dan is het vanuit de massa die benodigd is om evenwicht te maken 
eenvoudigg om de druk te berekenen. Uiteraard moet de massa van B en D zelf ook 
wordenn opgeteld worden bij het contra-gewicht.1 Vanwege het meten met gewichten 
wordtt een dergelijk apparaat wel een dead weight gauge genoemd. 

Dee mankementen van Amsterdamse drukbalans kwamen aan het licht toen 
Kohnstammm hem naar Leiden stuurde om hem te toetsen aan een 
standaardmanometer.. Het bleek dat de benodigde correcties variabel waren bij 
verschillendee drukken en dat de nauwkeurigheid in het gunstigste geval één op 
vierhonderdd bedroeg. En dat bij drukken die slechts tot honderd atmosfeer gingen. 
Volgenss CA. Crommelin van het Leidse laboratorium was dit teleurstellende 
resultaatt niet zo vreemd. Het Van der Waalsfonds had een 'sterk vereenvoudigd, en 
minderr zorgvuldig afgewerkt, maar ook goedkooper model' gekocht dat voor 
technischee doeleinden op de markt was gebracht, in plaats van een model te laten 
construerenn dat aan wetenschappelijke eisen voldeed.2 

11 Ph. Kohnstamm, KW. Walstra, 'Instrumentarium ter bepaling van gasisothermen 
tott omstreeks 3000 atm.\ Verslagen KA.W. 22 (1913-1914) 679-694 en 808-820, 
aldaarr 680-689. 
22 CA. Crommelin, 'Thermometrie en manometrie', in: Natuurkundig Laboratorium 
1904-1922,1904-1922,228-229;228-229; A. Michels, 'Het "Van der Waals Fonds" en zijn werk op het 
gebiedd der hooge drukken', De ingenieur 16 (1928) Al 11- Al 13, aldaar Al 12. 
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Michelss en het bestuur van het Van der Waalsfonds zagen in dat de 
drukbalanss nog 'vele geheimen' bezat en het Fonds besloot omstreeks 1923 om alle 
middelenn aan te wenden om een verbeterde drukbalans te verkrijgen.3 Theoretische 
verhandelingenn moesten de geheimen ontsluieren en worden vertaald in feitelijke 
verbeteringen. . 

Dee onnauwkeurigheid van het Amsterdamse toestel werd met name 
veroorzaaktt door de wrijving die de zuiger bij het bewegen ondervond door het 
contactt met zijn stalen korset, ondanks de aanwezigheid van een smeermiddel. Deze 
wrijvingg werd zo klein mogelijk gemaakt door de zuiger een beweging om zijn as te 
geven.. Dit is enigszins vergelijkbaar met een beschuitbus waarvan een klemmende 
deksell  makkelijker is los te trekken wanneer deze tegelijkertijd wordt rondgedraaid. 
Bijj  het Amsterdamse toestel werd de zuiger eerst met de hand aan het draaien 
gebracht.. Gedurende de tijd dat hij bleef draaien werd vervolgens de meting 
uitgevoerd. . 

Inn 1923 verscheen in de Annalen der Physik een gedegen artikel over het 
wrijvingsprobleemm van Michels' hand. Het fundament onder dit betoog was een 
theoretischee beschouwing van de drukken die inwerken op een draaiende zuiger. 
Michels'' uitgangpunt was een uiteenzetting van Sommerfeld over een (excentrisch) 
inn een lager draaiende, horizontaal gelegen as. Michels amendeerde het betoog waar 
hett zijns inziens tekortschoot en vertaalde de beschouwing van de horizontale as 
naarr een verticaal staande zuiger. De berekeningen werden ondersteund door 
experimentenn en de uitkomst was dat er een kritische rotatiesnelheid bestond 
waarbovenn de weerstand praktisch wegviel. Beneden die snelheid 'gedroeg' de 
wrijvingg zich als een weerstand die werd bepaald door het contact tussen zuiger en 
dee wand van het omhulsel. Pas boven de kritische snelheid raakte de smeervloeistof 
zoo verspreid dat ze overal tussen zuigerwand en omhulsel kwam en er sprake was 
vann vloeistofwrijving, die de weerstand in de bewegingsrichting van de zuiger zo 
goedd als ophief. De kritische snelheid was afhankelijk van de viscositeit van de 
smeeroliee (waar overigens de temperatuur weer invloed op had).4 Over de smering 
vann de zuiger verscheen een uitgebreide theoretische verhandeling in Physica. 
NederlandsenNederlandsen tijschrift voor natuurkunde. Weer aan de hand van een boekhouding 
vann optredende drukken werd beredeneerd onder welke druk en op welke plaats het 
smeermiddell  het best kon worden aangebracht, hoe het zich gedroeg bij hoge 
drukkenn en wat de ideale constructie was van het omhulsel.5 

Michels'' beschouwingen lieten een voorbeeldige wisselwerking tussen 
theoretisch-mechanischee berekeningen en experimenten zien. Wat minder 
theoretischh gegrondvest waren de bevindingen die een jaar later verschenen in de 
AnnalenAnnalen der Physik. Deze bevatten testresultaten van de drukbalans en correcties die 
werdenn berekend teneinde onvolkomenheden in het apparaat te compenseren. Een 
onderdeell  hieruit dat wel weer gepaard ging met een diepgaande theoretische 

33 Ibidem. 
44 A. Michels, 'Einflup*  der Rotation auf die Empfindlichkeit einer absoluten 
Druckwage',, Annalen der Physik 72 (1923) 285-320. Zie ook: A. Michels, 'Invloed 
derr rotatie op de gevoeligheid en nauwkeurigheid van een drukbalans', Verslagen 
K.A.W.K.A.W. 32 (1923) 840-841; Michels, 'Van der Waals Fonds', A.l l l - A.113. 
55 A. Michels, 'Smering van asbussen', Physica. Nederlandsch tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 3 (1923) 341-358. Zie ook: A. Michels, 'Oliesmering van lagers', De 
ingenieuringenieur 38 (1923) 370-371. 
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beschouwingg was de bepaling van de 'functionele diameter' van de drukbalans. De 
oppervlaktee van de rand waarop vanuit C druk werd gezet was ongeveer 1 cm2. 
Tussenn deze rand en de wand van het omhulsel zat echter een stukje 'niemandsland' 
mett smeerolie. Moest dit stukje wel, niet of gedeeltelijk worden meegerekend in het 
werkzamee oppervlak ? En in hoeverre deformeerde de druk dit randje ? Door middel 
vann nauwkeurige metingen werd de correctie vastgesteld voor het werkzame 
oppervlakk van de zuiger.6 

Eénn van de veranderingen die in de constructie werden aangebracht was de 
aandrijvingg van de rotatie van de zuiger. Bij het handmatig ingang zetten van de 
rotatiee werden ongewenste zijwaartse krachten op de zuiger uitgeoefend. Om dit te 
verhelpenn liet Michels instrumentmaker Wassenaar een elektrische aandrijving 
construeren.. Het voordeel was tevens dat de zuiger nu met een bekende snelheid 
ronddraaide,, zodat het zeker was dat de kritische snelheid werd gehaald. 

Dee drukbalans die Michels zo stukje bij beetje verbeterde ging tot slechts 
enkelee honderden atmosfeer. Het echte werk begon pas bij orden van duizenden 
atmosfeerr en Michels ging aan de slag om het bereik uit te breiden. Naarmate de 
drukkenn hoger werden, werd het van groot belang om het 'gedrag' te onderzoeken 
vann cilinders onder hoge druk. Met medewerking van de artilleriewerkplaats aan de 
Hembrugg konden voldoende hoge drukken in de cilinders worden gepompt om ze te 
latenn sneuvelen. De voor materiaalkundigen boeiende constatering was dat de 
cilinderss op twee verschillende wijzen scheurden. Michels wist dit resultaat 
breuktheoretischh te verklaren.7 Bij deze test werd bovendien een recorddruk van 
35.0000 atmosfeer bereikt, met een meetnauwkeurigheid die groter was dan bij de 
20.0000 atmosfeer die Bridgman had bereikt, zoals het bestuur van het Van der 
Waalsfondss triomfantelijk meldde8 (men was er kennelijk nog niet van op de hoogte 
datt Bridgman inmiddels met drukken van 40.000 atmosfeer had geëxperimenteerd). 

Michels'' inspanningen omtrent de drukbalans resulteerden in een type 
waarmeee drukken van drieduizend atmosfeer werden bereikt met een 
nauwkeurigheidd van 1 op 100.000. 

Inn Michels*  proefschrift waarin ondanks de titel Het nauwkeurig meten van 
isothermenisothermen geen enkele isotherm werd gemeten, waren zijn bevindingen met 
betrekkingg tot de hoge-drukapparatuur bijeengebracht. Naast de bovengenoemde 
verbeteringenn aan de drukbalans werd ook kond gedaan van technische 
verbeteringenn met betrekking tot andere meetbare thermodynamische variabelen: 
volumee en temperatuur. Het volume van het gas of de vloeistof werd gemeten in de 
glazenn buis waarin het werd gecomprimeerd (zie afbeelding 6.2). Deze glazen buis 
bevondd zich in het drukvat dat verder vooral was gevuld met kwik. Het kwik sloot 
dee glazen buis van onder af. In de buis bevond zich een elektrische weerstand 
waardoorr een stroom liep. Op zekere punten eindigden losse uiteinden van de 
platinaa draden, waaruit deze weerstand bestond, in de buis. Op die plaatsen kon 

66 A. Michels, 'Genauigkeit und Empfindlichkeit einer Druckwage mit einem 
sogenanntenn Amagatzylinder', Annalen derPhysik 73 (1924) 577-623.25e ook: A. 
Michels,, 'Nauwkeurigheid en gevoeligheid van een drukbalans gebaseerd op een 
z.g.. Amagatcylinder', Verslagen K.A.W. 33 (1924) 496-499. 
A.. Michels, 'Het gedrag van dikwandige buizen bij hooge drukken', Verslagen 

K.AW.K.AW. 37(1928)498-505. 
88 J.D. van der Waals jr., 'Jaarverslag Van der Waalsfonds', Physica. Nederlandsen 
tijdschrifttijdschrift voor natuurkunde 7 (1927) 368-369. 
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contactt worden gemaakt met het kwik in de buis. Kwam het kwik tot aan zo'n 
contactpunt,, dan werd daar de stroomkring gesloten, wat een verandering in de 
weerstandd tot gevolg had. Hoe hoger het peil van het kwik in de buis, hoe korter de 
stroomkringg werd gesloten en hoe kleiner de weerstand werd. Omdat de hoogte van 
hett peil van het kwik complementair was aan het volume van het gas, kon op die 
manierr de weerstand van het stroomcircuit een maat zijn voor het volume van het 
gas.. Verbeteringen die Michels aanbracht bestonden erin om het capillair zo nauw 
mogelijkk te maken op de plaatsen van het platinacontact. Dit was nodig omdat de 
kwikmeniscuss bij stijgen of dalen grillige vormen aannam. Ook bedacht hij een 
mechanismee om de stijging van het kwik traag te laten verlopen zodat de tijdspanne 
tussenn het maken van een platinacontact door het kwik en het aflezen niet teveel 
invloedd had.9 

AfbeeldingAfbeelding 6.1 Drukbalans 

Bron:: Kohnstamm, 'Instrumentarium', 691 

Voorr de temperatuurmeting werd gebruik gemaakt van een weerstandthermometer. 
Inn zijn proefschrift werkte Michels enkele niet al te principiële verbeteringen uit, 
maarr het onderwerp bleef hem ook daarna bezighouden. Eén van de complicaties bij 
dee weerstandthermometer was dat de weerstand van de metaaldraad die er de kern 
vann vormde drukgevoelig was en dus buiten het drukvat moest worden geplaatst, 
watt ten koste ging van de meetnauwkeurigheid. In theorie zou de oplossing zijn om 

99 Kohnstamm, Walstra, 'Instrumentarium', 689-694 en 808-817; A.M.J.F. Michels, 
HetHet nauwkeurig meten van isothermen (Amsterdam 1924) 3-15. 
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dee drukeffecten op de weerstand van het metaal te bepalen zodat deze te verrekenen 
is.. Met name P. Geels werd aan het werk gezet om de invloed te onderzoeken van 
drukk op de weerstand van platina en goud.10 

Samenn met een andere student, F. Coeterier, pakte Michels het probleem 
aann van de exacte bepaling van de 0°C op de thermometer. In de studie die 
verscheenn zat een interessant voorstel vervat om het tripelpunt van water als vast 
ijkpuntt op de temperatuurschaal te definiëren, een voortstel dat door de 
wetenschappelijkk gemeenschap is overgenomen. Het tripelpunt is het punt waar de 
gas-,, vloeistof- en vaste stoffasen in evenwicht zijn en heeft het voordeel dat het 
eenduidigg vast ligt, bij één bepaalde combinatie van temperatuur en druk. Het 
vriespuntt daarentegen kent variabele combinaties van temperatuur en druk. De 
temperatuurr van het tripelpunt van water is 0,007 °C hoger dan het vriespunt bij één 
atmosfeer.. Het tripelpunt kan worden bereikt door een afgesloten hoeveelheid water 
(enn waterdamp) te onderkoelen en vervolgens deze metastabiele situatie te verstoren 
waardoorr er eensklaps bevriezing optreedt." 

AfbeeldingAfbeelding 6.2 Meetbuis 

n »» «. 

Omwillee van de duidelijkheid is de platinaspiraal naast de meetbuis getekend 
Bron:: Kohnstamm, Walstra, 'Instrumentarium', 691 

A.. Michels, P. Geels, 'Drukinvloed op het elektrisch geleidingsvermogen van 
platina',, Verslagen K.A.W. 35 (1926) 578-584; A. Michels, P. Geels, C. Veraart, 
'Invloedd van den druk op het elektrisch geleidingsvermogen van goud', Ibidem, 
1045-1049;; A. Michels, P. Geels, 'Invloed van druk op het elektrisch 
geleidingsvermogenn van goud tot 1000 atmosfeer', Verslagen K.A.W. 36 (1927) 
1060-1065. . 
111 A. Michels, F. Coeterier, 'Het ijspunt van de thermometerschaal', Verslagen 
K.A.W.K.A.W. 36(1927) 1161-1164. 
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DcDc finishing touch van het hele project had toch weer te maken met de druk. Hoe 
nauwkeurigg een drukapparaat ook was, alleen door een rechtstreekse toetsing aan 
eenn kwikkolom kon de gemeten druk accuraat in een absolute maat worden 
uitgedruktt Hieruit sproot het grootse idee voort van de kwikkolom in de 
Westerkerk.. Vermeldenswaardig daarbij was dat zelfs in de Westerkerk bij lange na 
niett de drukken konden worden behaald die in de buurt kwamen van het bereik van 
dee drukmetingen (voor vijfduizend atmosfeer zou een kolom van 3800 meter nodig 
zijn).. Dit kon worden omzeild door de zogenaamde differentiaalmethode. Daarbij 
wordtt aan de bovenkant van de kolom bijvoorbeeld drieduizend atmosfeer druk 
gezet.. Stel de kolom is 76 meter lang, dan is beneden de druk 3100 atmosfeer. Door 
mett de balans eerst boven en dan onder de druk te meten kan het gedrag van de 
balanss tussen drieduizend en 3100 atmosfeer worden nagegaan.12 

**  2. Gedragingen van gedeformeerde moleculen 
Michelss had in de jaren twintig kosten noch moeite gespaard om vooral de 
nauwkeurigheidd van de metingen te perfectioneren. Deze was ongeëvenaard en zou 
datt decennialang blijven.13 In het secuur meten zou ook de kracht van het 
Amsterdamsee onderzoek liggen waarvoor de hoge drukinstallatie het hulpmiddel 
was. . 

Dee belangrijkste tak van onderzoek werd het meten van isothermen van 
gassenn om daarmee de toestandsvergelijkingen van die gassen te bepalen. De 
toestandsvergelijkingg die hierbij werd gebruikt was niet die van Van der Waals, die 
schoott empirisch te kort. Men hanteerde de machtreeks die Kamerltngh Onnes in 
19011 ontwikkelde: 

Pv=RTPv=RT\\l+l+mm++££i££i++mm++^i^i ++\\ (6,) 
[[  v v2 v4 v6 J 

Mett rechts alleen de eerste term staat er de ideale gaswet (v is hier het volume per 
mol,, V/n ), die alleen bij lage dichtheden een adequate beschrijving geeft. Bij hogere 
dichthedenn - en dus voor hogere waarden van l/v - moet de ideale gaswet steeds 
sterkerr worden gecorrigeerd omdat de interacties tussen de moleculen een steeds 
groteree rol gaan spelen. Daar geven de termen l/v rekenschap van. Het feit dat de 
onevenn machten van l/v, behalve de eerste, zijn weggelaten, volgde simpelweg uit 
dee empirie. 

Doorr de juiste waarden voor de zogenaamde 'viriaalcoëfficiënten' B(T), 
C(T),C(T), enzovoort te kiezen kan de rechte lijn die de isotherm van de ideale gaswet 
beschrijft,, op een volkomen pragmatische wijze zodanig worden aangepast, dat hij 
eenn empirisch gevonden isotherm gaat overlappen. Iederee gemeten isotherm kan zo 
vann een eigen op maat gesneden toestandsvergelijking worden voorzien. 

Dee coëfficiënten, die afhangen van de temperatuur, blijken echter ook een 
fysischee betekenis te hebben. Zo verdisconteert de term B(T) de afwijking van de 
idealee gaswet die wordt veroorzaakt doordat twee moleculen een krachtwerking van 

122 Michels, 'Van der Waals Fonds', A. 112. 
133 Trappeniers, 'Michels', 356. 
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elkaarr ondervinden, de term C(T) verdisconteert het feit dat drie moleculen een 
onderlingee interactie vertonen, enzovoort De koppeling van een adequate 
empirischee beschrijving met een fysische interpretatie, die berust op de moleculaire 
interactie,, maakt deze formule zo bruikbaar en maakte het in principe mogelijk om 
Michels'' ultieme doel te verwezenlijken om vanuit thermodynamische experimenten 
kenniss over de bouw en krachtwerking van de moleculen te verkrijgen.14 

Hett zwaartepunt van de isothermmetingen lag halverwege de jaren dertig. 
Zee leverden allereerst meetgegevens op over de coëfficiënten. De coëfficiënten van 
neon,, kooldioxide waterstofgas, stikstofgas, methaan en ethyleen werden 
vastgesteld,, vaak wel tot aan de F(T).15 Zo werden toestandsvergelijkingen voor de 
verschillendee gassen opgesteld. Daarnaast leerden de meetgegevens ook iets over de 
formulee zelf. Zo bleken (voor stikstofgas en kooldioxide) bij hogere dichtheden de 
machtreeksenn geen goede representatie te geven, ze werden divergent. Er waren 
enkelee kunstgrepen in de formule nodig (bijvoorbeeld door de derde macht van l/v 
nuu in de formulee te betrekken) om de methode bruikbaar te houden onder die 
omstandigheden.16 6 

Zoo nu en dan werden ook andere thermodynamische relaties en calorische 
eigenschappenn berekend. Voor methaan en stikstof werden verschillende isothermen 
gebruiktt om soortelijke warmte, vrije energie, inwendige energie en druk, entropie 
enn de chemische potentiaal te bepalen.17 

Bijj  eenzelfde analyse van kooldioxide werd een vinding van Keesom 
bevestigdd dat de soortelijke warmte (bij constant volume) bij het kritische punt door 
eenn maximum gaat. Dit verschijnsel kan worden verklaard, zo meenden de auteurs, 
doorr aan te nemen dat gasmoleculen veelal in groepen klitten. Doordat die groepen 
bijj  nadering van het kritische punt uiteenvallen, waardoor de potentiële energie van 
dee moleculen toeneemt en de soortelijke warmte stijgt. Met name de vaststelling van 
dee verandering in de soortelijke warmte, die eenn tweede afgeleide is van de druk 

,dc __ _ a 2 
p p naarr de temperatuur ( ( v ) r —T(———)v ), was een triomf van de grote 

BvBv oT 
precisie.188 De metingen aan kooldioxide liepen als een rode draad door bijna het 

144 E.A. Mason, T.H. Spurling, The virial equation of state (Oxford e.a. 1969) 1-15; 
Michels,, Wisselwerking, passim. 
155 Voor een overzicht: P.W. Bridgman, 'Recent work in the field of high pressures', 
ReviewsReviews of modern Physics 18 (1946) 1-93, aldaar 11-12. 
166 A. Michels, C. Michels, 'Series evaluation of the isotherm data of C02 between 0 
andd 150°C and up to 3000 atm.', Proceedings of the Royal Society of London 160 
(1937)) 348-357; A. Michels, H. Wouters, J. de Boer, 'Isotherms of nitrogen between 
2000 and 3000 atm. and 0° and 150°', Physica 3 (1936)) 585-589. 
177 A. Michels, G.W. Nederbragt, 'Isotherms of methane between 0 and 150°C for 
densitiess up to 225 Amagat. Calculated specific heat, energy and entropy in the 
samee region', Physica 3 (1936) 569-577; A. Michels, H. Wouters, J. de Boer, 
'Calculationn of the thermodynamic properties of nitrogen up to 3000 atm. between 0 
andd 150°', Physica 3 (1936) 597-604. 
188 A. Michels, A. Bijl , C Michels, 'Thermodynamic properties of C02up to 3000 
atmospheress between 25 and 150°C', Proceedings of the Royal Society of London 
1600 (1937) 376-384; Van der Waals, 'Verslag Van der Waalsfonds*, Nederlandsch 
tijdschrifttijdschrift voor natuurkunde 4 (1937) 55. 

229 9 



gehelee spectrum van onderzoek en vormden tezamen een systematische reeks 
experimentenn die vooral het werk waren van Michels-Veraart.19 Zij was de stille 
krachtt van de Amsterdamse hoge-drukwetenschap. 

Naastt het thermodynamische gedrag kunnen ook elektrische eigenschappen 
vann materie de effecten van hoge druk verraden. Hierop was de tweede tak van 
onderzoekk gericht waarin de nodige energie werd gestoken. 

Materiee kan op twee (ideaaltypische) manieren de invloed ondergaan van 
eenn uitwendig elektrisch veld. Wanneer de materie geleidend is gaat er een stroom 
lopen.. Bij isolerende materialen gaat er geen stroom lopen, maar gebeurt er wel iets 
anders.. Net als alle materie bestaat ook isolerend materiaal uit geladen deeltjes die 
eenn interactie vertonen met een elektrisch veld. De elektronen in de moleculen van 
eenn isolerend materiaal zullen in een elektrisch veld wat van de atoomkern(en) 
wordenn weggetrokken en dipooltjes gaan vormen in de richting van het veld. Het zo 
gepolariseerdee materiaal wekt per saldo zelf een elektrisch veld op wat tegengesteld 
iss aan het uitwendige veld. Wordt een isolerend medium in een elektrisch veld 
gebrachtt dan resulteert dat in een verkleining van de sterkte van het totale veld. De 
matee waarin een medium het totale veld verzwakt wordt de permittiviteit genoemd. 
Michelss en de zijnen hebben voor diverse gassen de permittiviteit bij hoge druk 
gemeten. . 

Watt de toestandsvergelijking betekende voor de thermodynamische 
metingen,, was voor deze serie proeven de vergelijking van Clausius-Mosotti. Zoals 
dee toestandsvergelijking meetbare grootheden koppelt aan moleculaire 
eigenschappen,, zo vertaalt de formule van Clausius-Mosotti de (experimenteel te 
bepalen)) permittiviteit van een medium in het gedrag van de moleculen. Het verband 
wordtt beschreven tussen de relatieve permittiviteit e, (dat is de permittiviteit van het 
mediumm gedeeld door de permittiviteit van vacuüm) en de polariseerbaarheid van 
hett molecuul (a), ofwel de mate waarin een molecuul door het elektrisch veld tot een 
dipooll  wordt uiteengetrokken. De relatie luidt: 

££rr - 1 K T 

-^^ = -Na (6.2) 
eerr+2+2 3 

Waarinn N het aantal moleculen per volume-eenheid voorstelt. 
Dee metingen gaven geen eenduidige informatie over de Clausius-Mosotti 

relatie.. Bij metingen aan stikstofgas en waterstof was ze constant, maar bij 
kooldioxidee bleek er wel een drukafhankelijkheid te zijn.20 Dat laatste geval werd 

C.A.M.. Michels-Veraart, Some physical properties of compressed carbondioxyde 
(Amsterdamm 1937). 
200 Bridgman, 'Recent work', 69-72; A. Michels, C. Michels, 'The dielectric constant 
off  nitrogen up to 150 atmopheres and 25°, 75° and 125°C', Philosophical magazine 
133 (1932) 1192-1196; A. Michels, C Michels, 'The influence of pressure on the 
dielectricc constant of carbon dioxide up to 1000 atmospheres between 25 °C and 
150°C\\ Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, 231 
(1933)) 409-434; A. Michels, A. Jaspers, P. Sanders, 'Dielectric constant of nitrogen 
upp to 1000 atms. between 25°C and 150°C, Physica 1 ( 1934) 627-633; A. Michels, 
P.. Sanders, A. Schipper, 'The dielectric constant of hydrogen at pressures up to 
14255 atm., and at temperatures of 25°C and 100°C', Physica 2 (1935) 753-756. 
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aann verder onderzoek onderworpen. Er werd een theoretische beschouwing gemaakt 
overr de mogelijke effecten van druk op de polariseerbaarheid en de metingen aan de 
kooldioxidee werden met een grotere nauwkeurigheid herhaald. De student J.B.A. 
Hamerss werd aan een (promotieonderzoek gezet om de verandering van de 
brekingsindexx bij hoge druk voor kooldioxide na te gaan. De brekingsindex kent een 
vergelijkbaree relatie met de polariseerbaarheid als de permittiviteit (de Lorentz-
Lorenzz vergelijking). 

Dee uitkomst van al deze studies was dat de polariseerbaarheid - na door een 
maximumm te zijn gegaan - een dalende trend vertoonde bij hogere drukken en met 
enigee slagen om de arm meende men dit te kunnen toeschrijven aan de deformatie 
diee druk bij de moleculen teweeg brengt (en bijvoorbeeld niet door een 
tekortkomingg van de Clausius-Mosotti relatie).21 

Ookk elektrische geleiders ontkwamen niet aan Michels' hoge drukken. De 
experimentenn die voorheen waren verricht over het elektrisch geleidingsvermogen 
vertoondenn voor de meeste zuivere metalen een toename bij stijgende druk, maar bij 
onderr andere alkali- en aardalkalimetalen kon een afname worden waargenomen.22 

Dee allereerste proeven die Michels liet doen met betrekking tot het 
geleidingsvermogenn - of feitelijk de reciproke daarvan: de weerstand - hadden echter 
meerr een technisch motief. De experimenten waren bedoeld om de mogelijkheden 
vann temperatuurmetingen met een weerstandthermometer onder druk te verkennen 
(ziee paragraaf 6.1). Deze verkenningen waren niet succesvol omdat niet alleen het 
soortt geleidend materiaal, maar ook de 'voorgeschiedenis' ervan van grote invloed 
bleekk op de drukafhankelijkheid van de weerstand. Wanneer een metaaldraad verhit 
iss geweest, is dat van invloed op het metaalrooster en is de weerstandd onder druk 
anderss dan wanneer hetzelfde metaal niet of bij een andere temperatuur is 
getemperd.23 3 

Alss uitvloeisel hiervan werd een verder onderzoek ingesteld naar de invloed 
vann de voorbewerking op een geleidend materiaal. M.H. Lenssen, die met dit 
onderzoekk werd belast, hardde goud bij verschillende temperaturen en mat 
vervolgenss de effecten van deze bewerking op de weerstand onder druk. Door deze 
perikelenn kwamen er geen systematische metingen aan geleiders van de grond, zoals 
bijj  de isolerende materialen. Wel leidden Lenssen en Michels nog in een theoretisch 

211 A. Michels, J. de Boer, A. Bijl , 'Remarks concerning molecular interaction and 
theirr influence on the polarisability', Physica 4 (1937) 981-994; A. Michels, J. 
Hamerss cssr, 'The effect of pressure on the refractive index of CO2. The Lorentz-
Lorenzz formula', ibidem, 995-1006; A. Michels, L. Kleerekoper, 'Measurements on 
thee dielectric constant of C02 at 25°, 50° and 100°C up to 1700 atmospheres', 
PhysicaPhysica 6 (1939) 586-590. 
222 M.H. Lenssen, Invloed van druk op net electrisch geleidingsvermogen van 
metalenmetalen (Amsterdam 1936) 1-7. 
233 A. Michels, P. Geels, 'Influence of the pressure on the electric conductivity of 
platinum',, Proceedings K.A.W. 29 (1926) 1106-1112; A. Michels, P. Geels, C. 
Veraart,, 'Influence of the pressure on the electric conductivity of gold', Proceedings 
K.A.W.K.A.W. 30 (1927) 47-51; A. Michels, P. Geels, 'The influence of pressure on the 
electricall  conductivity of gold up to 1000 atmospheres', Proceedings K.A.W. 31 
(1928)) 50-55. 
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betoogg golfmechanische uitdrukkingen af voor de invloed van druk op de 
weerstand.24 4 

Dee opstelling voor de weerstandmeting onder druk bewees haar nut enkele 
jarenn later op een ander terrein, namelijk bij een onderzoek naar de invloed van druk 
opp het curiepunt, het temperatuurpunt waarboven metalen hun ferromagnetische 
eigenschappenn verliezen. Omdat de elektrische weerstand dichtbij het curiepunt een 
sterkee verandering ondergaat kan deze worden gebruikt om het curiepunt op te 
sporen.. Metingen aan een legering van nikkel en koper lieten zien, dat het curiepunt 
daaldee bij hogere druk. Dit kon worden geïnterpreteerd als het gevolg van het 
kleinerr worden van de ruimtes tussen de atomen in het metaalrooster, conform 
theorievormingg hierover.25 

Hett onderzoeksprogramma had ook onderdelen die wat minder uitvoerig 
werdenn geëxploiteerd. De latere ontdekker van polyetheen Gibson promoveerde 
bijvoorbeeldd op een studie naar de viscositeit van gassen. Studie naar viscositeit 
leverdee daarna nog maar weinig op.26 

Michelss stelde hoge prijs op theoretische ondersteuning in zijn schooltje 
vann hoge-drukexperimentatoren. Aan het eind van de jaren dertig toen het hoge-
drukonderzoekk goed op stoom was geraakt en handenvol empirische gegevens 
aanleverde,, begon ook de theorievorming vruchten af te werpen. Het was het werk 
vann De Boer dat het ideaal van Michels om de moleculaire wisselwerking te 
doorgrondenn naderbij bracht. 

Dee tijd van de botsende biljartballen van Van der Waals sr. behoorde in de 
moleculairee fysica tot het verleden, zeker sinds Rutherford en Bohr het atoom een 
openn structuur hadden gegeven. De moleculaire interactie kon volgens de fysica in 
dee jaren dertig worden gezien als één kracht die op grote afstand aantrekkend was en 
opp korte afstand sterk afstotend. Waar de kracht van teken wisselende was een 
minimumm in de potentiële energie. De bepalende parameters in deze fysica waren 
niett meer a en b, maar e, de diepte van het minimum in de potentiaal, en <r, de 
(denkbeeldige)) 'diameter' van het molecuul (V=0 voor r = *»). De cruciale 
vergelijkingg was die van het potentiaalveld van een molecuul: 

V(r)V(r) = 44(<T/r)12 - ( ( T / r ) 6 ] (63) 

Onderr de namen van Michels en De Boer verscheen in 1938 een artikel waarin een 
uitdrukkingg voor de intermoleculaire potentiaal tussen twee heliummoleculen werd 
afgeleid.. Uit de B(T) die uit isothermmetingen volgde, konden ze 8 en o berekenen. 

A.. Michels, M. Lenssen, 'The influence of pressure on the electrical resistance of 
hardd drawn gold wire in different stages of annealing, and of soft gold wire', 
PhysicaPhysica 2 (1935) 591-596; M.H Lenssen, A. Michels, 'Contribution to the theory of 
thee influence of pressure on the electrical resistance of metals', ibidem, 1091-1107. 
255 A. Michels e.a., 'Influence of pressure on the curiepoint of a 70-30% Ni-Cu 
alloy',, Physica 4 (1937) 1007-1016; A. Michels, J. Strijland, 'The effect of pressure 
onn the curiepoint of a monel alloy', Physica 8 (1941) 53-57. 
266 A. Michels, R.O. Gibson, 'The measurement of the viscosity of gases at high 
pressures.. -The viscosity of nitrogen to 1000 atms.', Proceedings of the Royal 
SocietySociety A 134 (1931) 288-307; R.O. Gibson, The viscosity of gases at high pressures 
(Amsterdamm 1933). 
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Dezee ingevuld in (6.3) leverde een uitdrukking op die in de literatuur de naam De 
Boer-Michelss potentiaal heeft gekregen.27 In zijn proefschrift legde De Boer de basis 
voorr een (kwantummechanische) statistische mechanica voor verdichte gassen.28 

Ditt en ander onderzoek van De Boer lag echter vooral in de lij n van het 
theoretischee werk van Uhlenbeck in Utrecht, die succesvol was met de behandeling 
vanuitt kwantummechanisch perspectief van transportverschijnselen in verdunde 
gassenn en met een kwantummechanische generalisatie van de klassieke uitdrukking 
voorr de tweede viriaalcoëfficiënt B(T).29 De Boer was ook regelmatig in Utrecht te 
vinden.. De kwantummechanische wereld van a en e was niet de wereld van de 
Amsterdamsee thermodynamische traditie tot 1940. Het was een voorafschaduwing 
vann de naoorlogse Amsterdamse theoretische fysica. De Boer werd opvolger van 
Vann der Waals jr. en het onderzoek op het Instituut voor Theoretische Fysica dat hij 
oprichttee zou onder meer voortborduren op wat hij eind jaren dertig in gang zette.30 

**  3. Clay de pragmaticus 
Inn Hegels filosofie werkten natuur en geest naar steeds hogere kennis, naar almaar 
omvattenderr concepten, totdat de werkelijkheid zou zijn vergeestelijkt in de 
Absolutee Idee, de Hegelse variant van de Theorie van Alles. Waar voor empiristen 
dee waarneming de meest zekere vorm van kennis oplevert, is dit in de idealistische 
visiee van Hegel slechts een eerste onzekere stap tot weten. Het verkrijgen van 
'zekeree kennis' komt een stap dichterbij wanneer de menselijke geest 
gewaarwordingenn gaat classificeren, verbanden gaat leggen en naar wetten gaat 
zoeken.. 'Het naar wetten zoekend bewustzijn is reduceerend in zijn werkzaamheid, 
trachtendd alles en ook alle wetten terug te voeren tot enkele, liefst tot één wet', zo 
verwoorddee Clay het hoogste streven van de wetenschap.31 

Clayy kon hegelen dat het een aard had, in het laboratorium van Kamerlingh 
Onness werd hij gewoon aan het werk gezet om thermometers te testen en om bij 
lagee temperaturen weerstandmetingen te doen bij metalen, of er nu 'bewust logische 
begrippen**  aan ten grondslag lagen of niet. Er zat maar weinig diepgang in.32 Als 
wetenschapperr deed Clay wat in zijn idealistische filosofie een tamelijk laag aanzien 
genoot:: het aandragen van experimentele gegevens. Zijn gefilosofeer maakte Clay 
ookk geen diepzinnige wetenschapper, want dat stond volkomen los van de praktijk 
vann het laboratorium.33 Clay slaagde er niet in een brug te slaan tussen de alledaagse 
wetenschapp en diepere filosofische inzichten. De wetenschap had haar eigen 

277 J. de Boer, A. Michels, 'Contribution to the quantum-mechanical theory of the 
equationn of state and the law of de corresponding states. Determination of the law of 
forcee of helium*, Physica 5 (1938) 945-957. . 
288 J. de Boer, Contribution to the theory of compressed gases (Amsterdam 1940). 
2929 E.G.D. Cohen, 'Enige persoonlijke reminiscenties aan Jan de Boer', Nederlands 
tijdschrifttijdschrift  voor natuurkunde 47 (1981) 124-128. 

A.J.. Kox, 'Honderdvijfentwintig jaar theoretische natuurkunde in Amsterdam', in: 
5050 Jaar Instituut voor Theoretische Fysica (Amsterdam 1999) 7-23, aldaar  14-20. 
311 Clay, Natuurwet, 214. 
322 Communications from the physical laboratory at Leiden, nr  95a-d, 99b-c, 101a, 
107b-dd (Leiden 1906-1908); J. Clay, De galvanische weerstand van metalen en 
legeeringenlegeeringen bij lage temperaturen (Leiden 1908). 
333 Vgl. Van Berkel, Citaten, 241. 

233 3 



dynamiekk en dicteerde haar eigen agenda. Het was aan briljante wetenschappers 
voorbehoudenn om diepzinnige inzichten te verwerven, maar dat was Clay niet. En 
hijj  werd het ook niet als Amsterdams hoogleraar. 

Inn Bandung ging Clay zich bezighouden met onderzoek naar atmosferische 
elektriciteit.. Hij concentreerde zich met name op het meten van het elektrisch veld 
vann de aarde. De aarde blijkt een negatieve lading te hebben met een veldsterkte die 
opp zeeniveau gemiddeld 120 volt per meter bedraagt. In Bandung bedraagt deze 
veldsterktee - die fluctueert onder invloed van klimatologische en atmosferische 
omstandighedenn - gemiddeld 90 volt per meter. De dagelijkse variaties konden 
samenhangenn met de ionisatiegraad en vochtigheidsgraad, die het geleidend 
vermogenn van de atmosfeer beïnvloeden.34 

Clayy voegde zich in een traditie van onderzoekers in Indië die handig 
gebruikk maakten van de bijzondere klimatologische, geofysische, geografische en 
biologischee omstandigheden ter plaatse.35 Vanwege de stabiele klimatologische 
omstandighedenn was Indië geschikter voor langdurige meteorologische 
waarnemingenn dan de gematigde streken. Bovendien kwamen de meeste gegevens 
tott dan toe juist uit gematigde streken. Een spreiding van de waarnemingen over 
aardee was - zo meende Clay - noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen.36 

Hett pragmatisme van de wetenschappelijke onderzoeker zegevierde - net 
alss in Onnes' laboratorium - over de principes van de idealistische filosoof (voor 
zoverr Clay dat in de jaren twintig nog was). In 1907 had de filosoof Clay zich nog 
meewarigg uitgelaten over wetenschappen die niet over de mogelijkheden beschikten 
omm 'de natuurverschijnselen en eigenschappen' af te zonderen, ofwel over 
laboratoriumonderzoek:: 'Een enkele wetenschap, die de natuur moet nemen, zooals 
zijj  op zich zelve is, de meteorologie, heeft om die reden weinig resultaten', meende 
hij.. Clay had natuurlijk net zo goed het aan meteorologie verwante atmosferische 
onderzoekk kunnen noemen. Ook daarbij staat de onderzoeker immers onbeholpen 
tegenoverr het 'chaotische natuurproces'.37 

Dee kosmische straling, het terrein waarop Clay zijn belangrijkste 
ontdekkingg deed, was aanvankelijk een onderdeel van het onderzoek naar 
atmosferischee elektriciteit. Kosmische straling bewerkstelligt, net als de radioactieve 
bestanddelenn van de lucht en de aardkorst, ionisatie in de atmosfeer die van belang 
iss voor het elektrisch geleidingsvermogen van de lucht.38 

Hett eerste bewijs voor het bestaan van kosmische straling werd in 1911 
gevondenn toen V. Hess in een luchtballon de verbazingwekkende aanwijzingen uit 
eerderee metingen bevestigd zag dat de intensiteit van de straling, die het 
aardoppervlakk van boven treft, toenam met de hoogte. Deze straling was dus niet 
afkomstigg uit de (lagere delen) van de atmosfeer maar ergens uit de ruimte erboven. 
Tott in de jaren twintig bleef het onderzoek naar dit geheimzinnige verschijnsel 
marginaal.. Enkele fysici uit Duitstalige landen en daarnaast vooral de Amerikaanse 
fysicuss R.A. Millikan (1868-1953) onderzochten of de straling werkelijk uit de 
ruimtee kwam of misschien uit de hogere lagen van de atmosfeer, en of de bron ervan 

344 J. Clay, 'Elektrische verschijnselen in de atmosfeer', Verslagen KA.W. 34 (1925) 
339-344. . 
355 Pyenson, Empire of reason, passim. 
366 Clay, 'Atmosfeer', 339. 
377 Clay, 'Atomistiek', 80-81. 
388 J. Clay, Atmosferische electriciteit (Den Haag 1951) 48-51. 
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dee zon was, de melkweg of gigantische stormen hoog in de atmosfeer. Ook werd het 
doordringendd vermogen van de straling getest door te kijken naar hoeveel straling er 
nogg te meten viel op een bepaalde diepte onder water of onder een laag lood met een 
zekeree dikte. Millikan kwam na een grootscheeps onderzoek in 1926-1927 tot de 
slotsomm dat de straling niet werd beïnvloed door atmosferische processen, dat de 
intensiteitt geen variatie vertoonde met tijd en plaats en dat de straling vanuit alle 
richtingenn de aarde trof. Het leek er sterk op dat de hoogtestraling uit de kosmos 
kwam.. Maar al met al waren de meetgegevens uit die tijd weinig betrouwbaar en 
niett erg verfijnd zodat er nog ruimte genoeg was voor onderzoek, speculatie en 
gekibbell  tussen Millikan en de Duitstalige onderzoekers.39 

Clayy was nog niet op de hoogte van de meest recente bevindingen van 
Millikann (die begin 1928 in druk verschenen) toen hij in 1927 voor het eerst het 
breedte-effectt waarnam. De metingen, die een toename van de intensiteit van de 
stralingg verraadden tijdens de bootreis van Indië naar Nederland leken hem weinig 
belangg in te boezemen. Ze verschenen als een soort aanhangsel bij een overzicht van 
zijnn onderzoek naar kosmische straling dat hij in Indië had verricht. Hij had er 
metingenn gedaan in de stad Bandung, op een bergtop en in een vliegtuig op 
verschillendee hoogten. Het doel was de intensiteit van de straling te meten en de 
absorptiee ervan in lood. De waarneming waar Clay het meeste belang aan hechtte 
wass dat er in Bandung iedere ochtend tussen acht en negen uur een minimum was in 
dee intensiteit van de straling. Dat minimum kwam niet voor bij de metingen op de 
berg.. Uit de dagelijkse schommelingen in Bandung - die achteraf gezien het gevolg 
moetenn zijn geweest van de invloed van atmosferische omstandigheden op de 
stralingg of op de meetapparatuur - leidde hij af dat de straling 'uit de hoogere lagen 
vanvan de atmosfeer* [cursief in origineel] moest komen. In het breedte-effect, waarvan 
hijj  op het einde van het artikel gewag maakte zag hij een aanwijzing voor de 
aannemelijkheidd van deze hypothese, die overigens niet verder werd uitgewerkt.40 

Hett effect verraadde zich bij metingen tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee, 
preciess de zone waar -zoals later bleek - het effect zich het sterkst voordeed (tussen 
25'' NB en 40* NB).41 

Hoewell  er wetenschappers waren die een deeltjes-model aanhingen, gingen 
dee meesten in die tijd ervan uit dat de kosmische straling een elektromagnetisch 
karakterr had: 'High penetrating power means, according to modern physics, simply 
highh frequency or short wave-length', zoals Millikan het stelde42. De straling, zo 
bleekk uit de opgestelde absorptiecurven van de straling (in lood en water), had 
namelijkk ogenschijnlijk een te groot doordringend vermogen om een 
deeltjeskarakterr waarschijnlijk te maken. In 1929 was bijvoorbeeld al bekend dat 
eenn deel van de kosmische straling dwars door een laag van vijf meter lood kon 
raken,, terwijl de meest energetische deeltjes tot dan toe, elektronen in bètastraling, 

M.. de Maria, M.G. Ianniello, A. Russo, 'The discovery of cosmic rays: rivalries 
andd controversies between Europe and the United States, Historical studies in the 
physicalphysical and biological sciences 22 (1991) 165-192. 
400 J. Clay, 'Doordringende straling', Verslagen K.A.W. 36 (1927) 1265-1277. 
411 M. de Maria, A. Russo, 'Cosmic ray romancing: the discovery of the latitude 
effectt and the Compton-Millikan controversy',' Historical studies in the physical 
andand biological sciences 19 (1988) 211-266, aldaar 245. 
422 Geciteerd in: ibidem, 213. 
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niett eens een millimeter ver kwamen.43 Elektromagnetische gammastraling had een 
doordringendd vermogen dat ongeveer eentiende was van die aan kosmische straling 
werdd toegekend, en de wetenschappers namen aan dat kosmische straling moest 
bestaann uit elektromagnetische straling met een nog kortere golflengte (en dus een 
nogg grotere energie) dan gammastraling.44 

Hett stond ook voor Clay buiten kijf dat de kosmische straling 
elektromagnetischh was. Uit de absorptiecurven van de straling in lood meende hij 
'datt men met een mengsel van minstens twee soorten van stralen te doen heeft'. Uit 
hett doordringend vermogen berekende hij de energie die de straling moest hebben 
enn de golflengten die daarmee geassocieerd zijn.4 De zekerheid omtrent het 
elektromagnetischee karakter bleek echter ook uit zijn woordkeus. Voor kosmische 
stralingg gebruikte Clay 'lUtragammastraling'. Als hij ook maar de geringste twijfel 
hadd gekoesterd, had hij het veel neutralere Höhenstrahlung uit het Duits kunnen 
vertalen. . 

Dee hypothese dat er een breedte-effect moest zijn waar te nemen wanneer 
dee binnenvallende straling uit geladen deeltjes zou bestaan, was door Millikan als 
eerstee getest. Het behoorde tot het in 1928 gepubliceerde onderzoek, waarvan Clay 
nogg niet op de hoogte was. De aarde heeft in eerste benadering het veld van een 
magnetischee dipool. De richting die de Lorentzkracht elektrisch geladen deeltjes 
meegeeft,, die vanuit allerlei richtingen in het aardmagnetische veld komen, is 
allerminstt een triviaal probleem46. Het was desalniettemin duidelijk dat geladen 
deeltjess per saldo meer in de buurt van de polen terecht zouden komen, dan in de 
buurtt van de evenaar. Het al dan niet afnemen van de intensiteit van de straling naar 
dee evenaar toe was dus een aanwijzing voor wat de aard was van de straling. 
Millikann had tijdens metingen in Noord- en Zuid-Amerika (in 1926) geen variatie 
waargenomenn in de intensiteit van de straling met de geografische breedte.4 

Dankzijj  Millikan kwam de kosmische straling in de tweede helft van de 
jarenn twintig in het middelpunt van de belangstelling. Hij wist vooral de aandacht op 
zichh te vestigen toen hij aan zijn bevindingen een gedurfde hypothese koppelde over 
hett ontstaan van elementen in het heelal en hij daar ook nog metafysische 
consequentiess aan verbond. Uit de absorptiecurven meende Millikan te kunnen 
afleidenn dat de straling grosso modo was samengesteld uit fotonen met drie 
energieniveaus.. Millikan speculeerde dat deze fotonen vrijkwamen bij productie van 
heliumatomen,, zuurstofatomen, stikstofatomen en siliciumatomen in de interstellaire 
ruimtee (waarbij met de productie van stikstof en zuurstof fotonen van een gelijk 
energieniveauu ontstonden). Met een goed gevoel voor public relations noemde 
Millikann de kosmische straling de 'birth cries of atoms'. Hoe de conceptie zich 
voltrokk bleef echter in het ongewisse. In de interstellaire ruimte zou op één of andere 
manierr een soort koude kernfusie de geboorte van de elementen tot gevolg hebben. 
Millikann sprak van een eeuwige kringloop in het universum van de opbouw en de 
vernietigingg van elementaire deeltjes, waarin hij de hand van de schepper zag die in 

44 Maria, Russo, 'Romancing', 219; J. Clay, Het kortgolvige einde van de reeks der 
elektromagnetischeelektromagnetische trillingen ('s-Gravenhage 1929) 6-7. 
444 Maria, Russo, 'Romancing', 213. 
455 Clay, 'Doordingende straling', 1270-1273. 
466 B. Rossi, Cosmic rays (New York e.a. 1964) 53-75. 
477 Ibidem, 59; Maria, Russo, 'Romancing', 229-230 en 246; Maria, Ianniello, Russo, 
'Rivalries',, 187. 
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zijnn ogen nooit zo naargeestig kon zijn dat hij het heelal langzaam Het uitdoven 
onderr de werking van de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Tegenover de 
warmtedoodd die de thermodynamica het heelal voorhield, stelde Millikan zijn 
'cosmicc optimism'. Het leidde tot krantenkoppen als: 'Millikan finds creation still 
goess on while Creator directs the universe'. 

Nuu is Millikan één van de beruchtste ritselaars uit de 
wetenschapsgeschiedenis.. De wijze waarop hij omsprong met de resultaten van 
collega'ss was vaak van een twijfelachtig allooi. Dat gold ook voor de soms wel erg 
'lenige'' manier waarop hij zijn eigen waarnemingen ten faveure van eigen theorieën 
interpreteerdee of herinterpreteerde.49 De drie energieniveaus die hij beweerde te 
hebbenn gevonden, en waarbij hij ook nog een vierde vond die zou getuigen van het 
ontstaann van ijzer, konden achteraf gezien nooit hebben bestaan. Maar ook de 
waarnemingenn waaruit hij een negatieve conclusie trok over het bestaan van een 
geografischee afhankelijkheid van de stralingsintensiteit, wat natuurlijk van belang 
wass voor zijn theorie, bleken later wel degelijk een breedte-effect te verraden. Dat 
wass een kwestie van interpretatie.50 

Eenjaarr na Clays eerste publicatie over kosmische straling van december 
19277 verscheen een vervolgartikel, waarin absorptiemetingen met grotere 
nauwkeurigheidd werden herhaald. Clay besteedde aandacht aan Millikans 'birth-
cry'-- hypothese. Hij liet zien dat hij uit zijn nieuwe waarnemingen een golflengte 
konn afleiden die dicht lag bij Millikans heliumvorming uit waterstof. Anderzijds 
bleeff  hij echter vasthouden aan zijn eigen visie dat de straling uit de hoge atmosfeer 
moestt komen. Als nieuw 'bewijs' hiervoor presenteerde hij nieuwe gegevens over 
hett breedte-effect tussen Java en Nederland die de eerste serie waarnemingen 
bevestigden.. Clay vermeldde er weer niet bij hoe hij de ogenschijnlijke 
onverenigbaarheidd tussen Millikans theorie en zijn eigen hypothese dacht te kunnen 
oplossen.. Clay waagde zich niet aan eigen hypothesen die ver aflagen van de 
'naakte'' empirische gegevens.31 

Hett pleitte niet voor de wetenschappelijke intuïtie van Clay dat hij 
jarenlangg klakkeloos bleef vasthouden aan de elektromagnetische voorstelling van 
hetgeenn hij had gemeten. In zijn Amsterdamse inaugurele rede Het kortgolvige einde 
vanvan de reeks der elektromagnetische trillingen (1929) bleek hij zelfs volkomen te 
zijnn gezwicht voor Millikans meeslepende theorie. Clay plaatste in zijn rede de 
ontdekkingg van de kosmische straling zonder voorbehoud in de geschiedenis van de 
ontdekkingg van de verschillende gebieden van het elektromagnetische spectrum. 
Vervolgenss behandelde hij Millikans elementvormingstheorie, waarbij hij er blijk 
vann gaf dat hij zijn eigen ideeën over stralingsvorming in de hoge atmosfeer terzijde 
hadd geschoven. Het breedte-effect kwam niet ter sprake. 

Weerr eenjaar later, toen Clay een derde reeks van onderzoeksgegevens 
presenteerdee voor de Koninklijke Akademie, was er ogenschijnlijk voor het eerst 
enigee twijfel omtrent de aard van de kosmische straling. Clay gebruikte nu de term 
ultrastralingg (ultraradiation). 'By this name the origin of these rays is not mentioned, 
whichh at present has not yet been discovered and it is also left unexpressed whether 
thee primary is a /? radiation or a y radiation'. Deze twijfel kreeg in het artikel echter 

488 Maria, Russo, 'Romancing', 215-218 en 226-227. 
499 Ibidem, passim; Maria, Ianniello, Russo, 'Rivalries', passim. 
500 Rossi, Cosmic rays, 59; Maria, Russo, 'Romancing', 229-230 en 246. 
511 J. Clay, 'Doordringende stralen II' , Verslagen K.A.W. 37 (1928) 976-983. 
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geenn vervolg. Zonder enige speculatie presenteerde Clay nieuwe (nauwkeuriger) 
meetresultatenn waarin hij onder meer afleidde dat er zich een opmerkelijk minimum 
bevondd in het Suez-kanaal.52 

Inn Clays opeenvolgende publicaties is mooi te zien hoe eerst de kosmische 
stralingg uit de atmosferische elektriciteit als onderzoeksgebied naar voren kwam» en 
vervolgenss hoe het breedte-effect van een marginaal curiosum een centraal thema 
werd.. In juli 1932 verscheen een artikel dat enkel nog hierover ging. Weer waren er, 
mett verbeterde technieken, nieuwe metingen gedaan. Uit de data bleek dat het 
minimumm van de intensiteit wat ten zuiden van de magnetische equator ligt. 
Belangrijkerr in deze studie was echter dat Clay nu onomwonden concludeerde dat 
zijnn breedte-effect een bewijs was 'daB wir es bei der Uhrastrahhing, wie sie im 
Apparatt gemessen wird, mit geladener Korpuskularstrahlung zu tun haben'. De 
oorzaakk van deze radicale omslag was niet alleen het gevolg van zijn eigen, steeds 
beteree waarnemingen van het breedte-effect, maar kwam zonder twijfel ook voort uit 
ontwikkelingenn elders in het veld van het kosmische stralingsonderzoek.53 

Dezee waren in gang gezet in 1929 door W. Bothe en W. Kolhorster die aan 
dee hand van een experiment betoogden dat de ultrastraling bestond uit geladen 
deeltjes.. Zij plaatsten twee Geiger-Müller tellers op enige afstand boven elkaar en 
namenn waar dat ze simultaan ontladingen vertoonden. Het aantal simultane 
ontladingenn hing af van de afstand tussen de tellers. Wanneer die groter werd, nam 
ditt aantal af. Daarentegen bleek dat bij plaatsing van een stuk lood van 4.1 cm dikte 
tussenn de tellers het aantal simultane ontladingen maar weinigg afnam. 

Nett als bij andere registratietechnieken wordt in een Geiger-Müller teller 
niett zozeer de kosmische straling zelf gemeten, maar de ioniserende werking die ze 
heeft.. De door de straling geproduceerde ionen veroorzaken in een Geiger-Müller 
tellerr een elektrische ontlading die wordt geregistreerd. Zowel elektromagnetische 
stralingg met een voldoende hoge energie als bewegende geladen deeltjes hebben een 
ioniserendee werking en veroorzaken een ontlading in een Geiger-Müller teller. 
Alleenn het mechanisme is anders en op basis daarvann meenden Bothe en Kolhörtser 
mett hun opstelling tussen beide gevallen te kunnen discrimineren. 

Dee voorstelling die Bothe en Kolhorster hadden van de interacties was - zo 
bleekk later - maar ten dele correct. Ze werden er echter wel door op het goede spoor 
gezet.. De beide fysici gingen ervan uit dat een geladen deeltje atomen ioniseert door 
zee van dichtbij te passeren. Vanwege de elektrische lading worden elektronen van 
hunn atoom losgetrokken. Het geladen deeltje verliest iets van zijn snelheid maar kan 
zijnn weg voortzetten en daarbij nog een groot aantal atomen ioniseren. Dit geldt niet 
voorr elektromagnetische straling. Een foton ioniseert een atoom alleen bij een 
vrijwell  frontale botsing (volgens het zogenaamde comptoneffect) waarbij een 
elektronn wordt weggeslagen en het foton met een kleinere frequentie (energie) wordt 

J.. Clay, 'Ultra radiation (penetrating radiation). III . Annual variation and variation 
withh the geographical latitude', Proceedings KA.W. 33 (1930) 711-718. De 
volledigee teksten van de Verslagen verschenen vanaf 1929 alleen nog in de 
Engelstaligee Proceedings. 
533 J. Clay, "The earthmagnetic effect and the corpuscular nature of (cosmic) ultra-
radiation',, ProceedingsK.A.W. 35 (1932) 1282-1290; J. Clay, H.P. Berlage, 
'Variationn der Ultrastrahlung mit der geografischen Breite und dem 
Erdmagnetismus',, Die Natunvissenschaften 37 (1932) 687-688. 
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gedeflecteerd.. Een geladen deeltje zal veel vaker dan een foton een meetapparaat 
tott ontlading brengen, en doorvliegen om het te herhalen bij een tweede. De 
simultanee ontladingen wezen dus op de interactie van geladen deeltjes met de tellers. 
Uitt het feit dat het plaatsen van lood tussen de tellers weinig effect viel af te leiden 
datt de deeltjes een doordringend vermogen hadden die ongeveer gelijk was aan die 
vann de (primaire) straling zelf. De deeltjes konden daardoor niet elektronen zijn die 
eventueell  waren losgeslagen door fotonen uit de primaire straling, want die zouden 
eenn lager doordringend vermogen hebben. De twee fysici concludeerden dat de 
kosmischee straling zelf uit geladen deeltjes moest bestaan. 

Dee proef van Bothe en Kolhörster was niet beslissend. Millikan en zijn 
medestanderss bedachten scenario's om de proef vanuit hun visie te verklaren. Maar 
dee deeltjes-hypothese kwam nu wel in de aandacht te staan. Bothe en Kolhörter 
warenn ook de eersten die Clays waarnemingen interpreteerden als een argument voor 
dee deeltjes-hypothese. De omslag van Clay kan ook niet worden gezien als een erg 
vooruitstrevendee of vooruitziende daad.55 

Eenn grootscheeps onderzoek dat was georganiseerd door A.H. Compton 
brachtt de beslissing. Met financiële steun van het Carnegie-instituut werden in 1932 
maarr liefst negen expedities uitgerust om in verschillende uithoeken van de wereld 
metingenn te verrichten. De metingen moesten onder andere het al dan niet optreden 
vann een breedte-effect aantonen. De stand van zaken op dat moment was dat 
tegenoverr Clays waarnemingen andere stonden waaruit het breedte-effect niet naar 
vorenn kwam - waaronder nieuwe metingen van Millikan - of waarvan de resultaten 
niett eenduidig waren.56 Het resultaat van Comptons metingen was niet alleen dat het 
optredenn van het breedte-effect werd bevestigd. De intensiteitsveranderingen van de 
stralingg op verschillende geografische breedten en op verschillende hoogten (in de 
lucht)) waren alleen te verklaren door uit te gaan van geladen deeltjes die vanaf grote 
hoogten,, boven de atmosfeer, door het aardmagnetische veld werden afgebogen.57 

Ookk Millikan kon hier uiteindelijk niet omheen. Hij reageerde op een 
kenmerkendee wijze. Tegelijkertijd met het erkennen van het bestaan van het breedte-
effectt eiste hij ook maar meteen de prioriteit voor de ontdekking op. De afname van 
dee straling in de equatoriale zone was al 'clearly*  uit zijn metingen van 1926 
gebleken.. Het was een kwestie van interpretatie. Studenten van Compton vatten 
Millikanss gedraai als volgt samen: 'In the first place I don't believe mat there is a 
latitudee effect but if there is I discovered it'.58 Millikan haalde een dergelijk staaltje 
well  vaker uit. Tot halverwege de jaren twintig had hij het bestaan van kosmische 
stralingg ontkend om zich vervolgens als de ontdekker uit te roepen.59 Voor Clay was 
hett erg zuur dat zijn werk hierdoor niet in het juiste perspectief kwam te staan. Juist 
halverwegee de jaren dertig kon Clay iedere wetenschappelijke erkenning hard 
gebruikenn in zijn poging een nieuw laboratorium te krijgen en in de strijd die hij 

544 Rossi, Cosmic rays, 13-25 
555 Ibidem, 30-42; Maria, Russo, 'Romancing', 218-219 en 245-246; W. Bothe, W. 
Kolhörster,, 'Das Wesen der Höhenstrahlung', ZeitschriftfUr Physik 56 (1929) 751-
777,, aldaar 776; B. Rossi, 'Arcetri, 1928-1932', in: Y. Sekido, H. Elliot (red.), Early 
historyhistory of cosmic ray studies (Dordrecht 1985) 53-73, aldaar 54-55. 
566 Maria, Russo, 'Romancing', 221. 
577 Ibidem, 232-239. 
588 Ibidem, 248-254. 
599 Maria Ianniello, Russo, 'Rivalries', 171-178 
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voerdee om de opvolging van Zeeman. In 1936 negeerde Millikan tot overmaat van 
rampp ook het feit dat Clay, eerder dan hij, het longitude-effect (zie volgende 
paragraaf)) had geregistreerd.60 

Millikann bleef overigens stug volharden in zijn theorie. Hij wist het 
breedte-effectt binnen zijn theoretische raamwerk te wringen. Maar naarmate de 
bewijzenn zich tegen zijn theorie opstapelden werd hij gedwongen om zijn 
'kosmischee optimisme' steeds verder te ontmantelen. Dit proces duurde tot een paar 
jaarr voor zijn dood toen kwam vast te staan dat kosmische straling bijna geheel uit 
protonenn bestaat en hij zijn steeds volgehouden mening moest opgeven dat de 
primairee straling ten minste voor een deel uit fotonen bestond.61 Voor Clay was het 
overstappenn op het deeltjesmodel niet meer dan het inruilen van de ene hypothese 
voorr een ander. Dit is heel wat minder pijnlijk dan wanneer, zoals bij Millikan, 
allerleii  vergaande speculaties van fysische, astronomische en metafysische aard aan 
eenn hypothese waren verbonden (iets dergelijk gold ook voor Van der Waals jr en 
zijnn elektrisch monisme, paragraaf 4.3). Clay kon na zijn verandering van hypothese 
zijnn onderzoek op het goede spoor te vervolgen, juist dankzij zijn pragmatische, 
misschienn wel 'Hollands' te noemen houding.62 

**  4. Bouwstenen uit de kosmos 
Hett startschot voor het onderzoeksprogramma dat Clay in Amsterdam in gang zette, 
viell  samen met een wereldreis in 1933, waarbij op alle mogelijke manieren en 
locatiess metingen werden verricht aan kosmische straling. De expeditie was in feite 
eenn (vijfde) herhaling van de metingen tussen Amsterdam en Indië. Dat was althans 
dee route die wederom werd afgelegd, met de aantekening dat twee van de 
expeditieledenn op de terugweg een omweg maakten langs Kaap de Goede Hoop wat 
hett geografische bereik van de metingen uitbreidde tot ver op het zuidelijk halfrond 
enn de Atlantische Oceaan. Het grote verschil met de vorige metingen tussen Indië en 
Amsterdamm was dat er nu door een team van vijf personen met een diversiteit aan 
apparatuurr metingen konden worden gedaan. Clay nam een instrumentmaker mee, 
Breedeveld,, en drie assistenten: P.M. van Alphen, C. 't Hooft en M. Rutgers van der 
Loeff. . 

Hett hoofddoel van de reis was (alweer) het breedte-effect.6 Alleen het 
breedte-effectt dat Clay voor ogen had was iets genuanceerder dan de al meerdermale 
gemetenn intensiteitsafname in de richting van de evenaar. Volgens de theorie zouden 
dee geladen deeltjes met de geringste snelheid de hoogste graad van afbuiging 
moetenn ondervinden. Deeltjes met een relatief lage energie zullen de evenaar 
hierdoorr niet bereiken. Andersom moet dan ook gelden dat bij de evenaar de straling 
gemiddeldd energierijker is. Clay wilde deze redenering testen door te meten of de 
stralingg op lagere breedten een groter doordringend karakter bezat. Hij was erin 
geslaagdd om bij bedrijven (zoals de Bataafsche Petroleum Maatschappij en de 
Stoomvaartt Maatschappij Nederland, die de expeditie gastvrijheid bood), 

Maria,, Russo, 'Romancing', 255. 
611 Maria, Russo, 'Romancing', 252-253; DJ. Kevies, 'Millikan, Robert Andrews', 
DSBDSBIX,IX,  395-400, aldaar 398-399. 
622 Vgl. Van Berkel, Citaten, 241. 
633 Een algemeen overzicht van de reis en de resultaten: J. Clay, 'Results of the Dutch 
cosmic-rayy expedition 1933', Physica 1 (1934) 363-382. 
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wetenschappelijkee organisaties (zoals Dilligentia te Den Haag) en particulieren, 
voldoendee middelen te genereren om veel (meet)arbeid te verrichten dat het 
aanvankelijkee doel ontsteeg.64 Op de reis volgde een serie artikelen in Physica, 

Dee kernvraag van de expeditie werd bevestigend beantwoord. Op 
verschillendee wijzen werd vastgesteld dat straling op lagere breedten een groter 
doordringendd vermogen had dan op hogere breedten. Bij metingen in waterr bij 
Genuaa (45° magnetische breedte) bleek bijvoorbeeld de afname van de straling bij 
toenemendee diepte groter te zijn dan inn Colombo (0°), ofwel de straling in Genua 
bevattee meer van de sterk door het aardmagnetische veld afgebogen 'trage' 
deeltjes.655 Door Zanstra werden, om nog exactere resultaten te krijgen, uit 
absorptiegegevenss energieverdelingen van de straling berekend. En of het nog niet 
genoegg was, liet Clay de wiskundig getalenteerde assistent E.M. Bruins 
gesofistikeerdee berekeningen uitvoeren waaruit kon worden afgeleid dat de 
metingenn alleen in overeenstemming waren te brengen met de hypothese van de 
geladenn deeltjes.67 

All  deze bevestigingen van het deeltjeskarakter kwamen wel enigszins als 
mosterdd na de maaltijd. Vooral Compton met zijn negen expedities maaide het gras 
wegg voor de voeten van Clay. Tussen mediagenieke Amerikaanse onderzoekers als 
Comptonn en Millikan, met hun groots opgezette en ruim gefinancierde projecten 
bleeff  Clay als 'independent obeserver' toch wat in de schaduw staan.68 Overigens 
heeftt Clay over binnenlandse belangstelling nooit te klagen gehad. Zijn onderzoek 
heeftt zich steeds op voldoende media-belangstelling kunnen verheugen.69 Van zijn 
expeditiee in 1933-1934 verscheen een verslag in verschillende delen in de Nieuwe 
RotterdamscheRotterdamsche Courant70. 

Allee expedities die in de eerste helft van de jaren dertig werden uitgerust, 
leverdenn een grote hoeveelheid data op. Compton kon daarmee in 1936 een 
wereldkaartt samenstellen waarin de intensiteitsverdeling van de kosmische straling 
overr de aarde stond ingetekend. De lijnen (isocosmen) verbinden punten van gelijke 
intensiteitt (afbeelding 6.3).71 

Uitt het kaartje is een aardige vondst af te lezen die Clay nog deed tijdens 
zijnn expeditie. Combinatie van de gegevens uit de route Europa - Indië met de 
metingenn die tussen Kaapstad en Europa waren gedaan, lieten zien dat er een 
zogenaamdd 'longitudinaal' effect bestond. Op gelijke breedte verschilde de 
intensiteitt voor verschillende (magnetische) lengten. Ofwel: in de Indische Oceaan 
wordtt bijvoorbeeld op de evenaar minder kosmische straling gemeten dan in de 
Atlantischee Oceaan op de evenaar. Het longitude-effect is in 6.1 terug te zien in het 

644 J. Clay, P.M. van Alphen, C. G. 't Hooft, 'Results of the Dutch cosmic ray 
expeditionn 1933. II. The magnetic latitude effect of cosmic rays. A magnetic 
longitudee effect', Physica 1 (1934) 829-838, aldaar 838. 
655 Clay, 'Cosmic-ray expedition', 369-370. 
666 J. Clay, H. Zanstra, 'Results of the Dutch cosmic ray expedition 1933. m. 
Absorptionn phenomena of corpuscular cosmic rays', Physica 1 (1934) 839-848. 
677 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 131. 
688 De Maria, Russo, 'Romancing', 226-248. 
699 Een knipselmap bevindt zich in het archief van Clay, inv. nr. 104b. 
700 Nieuwe Rotterdamsche Courant 7-12-1933,9-12-1933,12-12-1933 en 4-4-1934. 
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A.H.. Compton, 'Recent developments in cosmic rays', The review of scientific 
instrumentsinstruments 7 (1936) 71-81. 
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glooienn van de isocosmen. Het longitude-effect wordt veroorzaakt doordat de 
magnetischee as niet samenvalt met het centrum van de aarde, maar enigszins 
excentrischh in de aardbol ligt. Uit de intensiteitsverschillen tussen de Indische en de 
Atlantischee Oceaan schatte Clay - met de aanname dat het aardmagnetische veld het 
veldd van een dipool was - dat de excentriciteit van de magnetische as ongeveer 5% 

72 2 
was. . 

AfbeeldingAfbeelding 6.3 Isocosmen 

Bron:: Compton, 'Recent developments', 73 

Watt opvalt aan de isocosmen van 6.3 is dat ze in het hoge noorden en diepe zuiden 
afwezigg zijn. Dit is niet het gevolg van het ontbreken van meetgegevens, maar van 
hett feit dat het breedte-effect op hogere breedten ophoudt te bestaan. Dit komt 
omdatt niet alleen het aardmagnetisme, maar ook de atmosfeer van invloed is op de 
kosmischee straling. Voordat de straling de aarde bereikt raakt ze door de interactie 
mett de atmosfeer al een deel van haar energie kwijt. De straling heeft hierdoor een 
minimumm aan energie nodig om het aardoppervlak te kunnen bereiken. Door het 
breedte-effectt bevat de straling op hogere breedten deeltjes met steeds lagere 
energieën.. Op een zeker moment heeft de toegevoegde straling echter een energie 
diee lager dan vereist is om het aardoppervlak te bereiken. Vanaf die breedte is er 
geenn intensiteitsverandering meer te meten. In 1935 heeft Clay met een bootreis van 
Amsterdamm naar de Noordkaap getracht om dit break even point vast te stellen. Hij 
gingg op zoek naar het punt waarop een verdere noordgang geen toename van de 
intensiteitt meer liet zien. De reis werd maar gedeeltelijk een succes. De toename 

722 Clay, Van Alphen, 't Hooft, 'Cosmic rays expedition II' , 833-838. 
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tussenn Amsterdam en de Noordkaap bleek zo gering dat Clay moest concluderen dat 
hetgeenn hij zocht niet ten noorden maar ten zuiden van Amsterdam moest liggen.73 

Nadatt eerst de aardmagneet de aard van de kosmische straling had helpen 
tee ontrafelen, ging de kosmische straling nu de kennis over het aardmagnetisme 
vergroten.. Zoals het patroon dat ijzervijlsel aanneemt de aard van een onder het 
oppervlakk verborgen magneet verraadt, zo maakte de intensiteitsverdeling van de 
kosmischee straling .uitspraken mogelijk over de aard en de ligging van het 
aardmagnetischh veld. Een nieuwe reis van Clay, later in 1935, van Amsterdam naar 
Chilii  stond grotendeels in het teken van het doen van intensiteitsmetingen die soms 
informatiee gaven over het plaatselijke magnetische veld. Clay leidde onder andere af 
datt er bij Zuid-Amerika belangrijke lokale verstoringen van het aardmagnetisch veld 
waren.. Het magnetisch veld aldaar kon niet eens bij benadering worden voorgesteld 
alss het veld van een dipool. Niet onbelangrijk voor Clay was dat hij hierdoor veel 
eerderee metingen en de interpretaties daarvan (met name van Millikan) naar de 
pruUenmandd kon verwijzen. Na deze reis zou het geofysische aspect van Clays 
onderzoekschooll  vooral worden voortgezet door Bruins. Hij wist onder meer een 
beteree benadering van het aardmagnetisch veld te krijgen door aan de 
dipoolvoorstellingg een quadrupool-correctieterm toe te voegen.75 

Clayss onderzoek beperkte zich niet tot het geofysische aspect. De 
wetenschapp van de kosmische stralen kende ook het onderzoek naar de aard van de 
kosmischee straling en de reacties die de straling veroorzaakte in de atmosfeer, in 
vloeistoffenn of in vaste stoffen. Ten slotte was het meten zelf en de apparatuur - met 
allee specifieke moeilijkheden - al haast een wetenschap op zich. Clay en zijn 
medewerkerss schonken al deze aspecten de nodige aandacht. Na de reizen in de 
eerstee helft van de jaren dertig kreeg het geofysische aspect minder nadruk. Clay 
liepp hiermee in de pas van de andere onderzoekers naar kosmische straling. 

Alss de jaren twintig het decennium was van de kwantummechanica, dan 
behoordenn de jaren dertig tot de kernfysica. De natuurkunde ging de jaren dertig in 
mett twee elementaire deeltjes (het elektron en het proton) en kwam het decennium 
uitt met drie nieuwe deeltjes die waren geïdentificeerd (het neutron, het positron en 
hett muon) en sterke theoretische aanwijzingen voor het bestaan van nog een handvol 
andere.. Bij de identificatie van hett positron en het muon had kosmische straling een 
essentiëlee rol gespeeld en - vanwege de hoge energieën die ermee gepaard gingen -
bestondd de hoop dat kosmische straling ook een glimp van de andere voorspelde 
deeltjess zou laten zien. Processen die bij kosmische straling optraden konden 
wellichtt een helpende hand bieden bij de ernstige problemen waarmee de 
theoretischee fysica had te kampen.. In de loop van de jaren dertig ging het onderzoek 

733 J. Clay, C.G. 't Hooft, P.H. Clay, 'The variation of intensity of cosmic radiation in 
thee magnetic field of the earth between Amsterdam and North Cape', Physica 2 
(1935)) 1033-1038. 
744 J. Clay, E.M. Bruins, J. Tj. Wiersma, 'The Dutch cosmic ray expedition 
Amsterdam-Panama-Chile',, Physica 3 (1936) 746-756. 
755 E.M. Bruins, 'Zur kosmischen Korpuskularstrahlung im erdmagnetischen Felde', 
PhysicaPhysica 2 (1935) 879-891; E.M. Bruins, 'Cosmic rays and the earthmagnetic field. 
II' ,, Physica 4 (1937) 659-666. 
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vann kosmische straling zich steeds meer concentreren op de vraag naar de aard van 
dee straling en de reacties die de kosmische straling teweeg bracht.76 

Err waren twee zaken die de gemoederen in beweging brachten. Tenn eerste 
bleekk de (lokale) kosmische straling te bestaan uit twee duidelijk te onderscheiden 
componenten,, waarvan één een veel groter doordringend vermogen bezat dan de 
ander.. Van de eerste, harde component werd verondersteld dat hij de 'echte' 
(primaire)) straling bevatte. De 'zachte' component bleek te bestaan uit door de 
stralingg losgemaakte elektronen en opgewekte elektromagnetische straling. Het 
blijktt dat niet het comptoneffect of het lostrekken van elektronen door passerende 
geladenn deeltjes de dominerende effecten zijn die door de kosmische straling 
wordenn veroorzaakt. Wat bij dergelijke hoog- energetische processen een 
overheersendee rol blijkt te spelen is dat de elektrisch geladen deeltjes bij afremming 
off  afbuiging straling uitzendt (bremsstrahlung). Elektronen met hoge snelheid 
kunnenn een sterke bremsstrahlung uitzenden wanneer hun beweging wordt gestuit 
doorr een atoomkern. Bij kosmische straling bestaat die bremsstrahlung uit fotonen 
diee op hun beurt weer kunnen uiteenvallen in een elektron en een positron. Deze 
kunnenn weer worden 'belemmerd' in hun beweging zodat zij straling uitzenden, die 
weerr aanleiding kan geven tot paarvorming, enzovoort. Op die manier kan een 
cascadee ontstaan van elektronen, positronen en fotonen. Die cascade zet zich voort 
totdatt de energie - die over steeds meer deeltjes verspreid raakt - van de fotonen te 
laagg wordt om nog tot paarvorming te kunnen leiden. Is dat moment bereikt dan 
dooftt de 'shower', zoals de lawine aan deeltjes en fotonen wordt genoemd, snel uit. 
Eenn shower in zijn maximale ontplooiing kan in een nevelvat worden geproduceerd 
doorr een laagje lood van ongeveer een centimeter dikte erboven te plaatsen. Lood is 
zeerr geschikt voor cascadevorming omdat het hoge atoomnummer (en dus 
kernlading)) een sterke interactie geeft met de elektronen en fotonen.77 

Clayy deed onderzoek naar het verschil in gedrag tussen de harde component 
-- waarvan hij met sommige anderen aannam dat hij uit protonen bestond - en de 
zachtee component. Een onderzoek uit 1936 leverde een bevestiging op van 
experimentenn (van B. Rossi en P. Auger) waarin voor het eerst dit onderscheid werd 
onderkend.788 Wat betreft de harde straling stelde Clay bij hetzelfde onderzoek vast 
datt de afname ervan in een absorptielaag afhing van de massa van de atoomkern van 
hett het materiaal en niet van de elektronendichtheid of de grootte van de kern. Het 
vermoedenn dat Clay opperde, was dat de protonen in een materielaag gedeeltelijk 
werdenn vervangen door neutronen.79 Het onderzoek maakt al duidelijk dat Clay niets 
dichterr kwam bij wat in 1937 door CD. Anderson werd gevonden; de harde 
componentt bestond niet uit protonen, maar uit een onbekend deeltje: het muon. Deze 
muonenn ontstaan in de atmosfeer door interacties waarbij de primaire straling is 
betrokken.. Overigens blijkt deze primaire straling, die inderdaad voornamelijk uit 
protonenn bestaat, nauwelijks het aardoppervlak te bereiken. 

766 Kragh, Quantum generations, 190-204; D.C. Cassidy, 'Cosmic ray showers, high 
energyy physics, and quantum field theories: programmatic interactions in the 1930s', 
HistoricalHistorical studies in the physical sciences 12 (1981) 1-39. 
777 Rossi, Cosmic Rays, 77-99. 
788 J. Clay, 'Decrease of primary cosmic radiation in different materials', Physica 3 
(1936)) 332-340. 
799 J. Clay, J.T. Wicrsma, E.M. Bruins, 'Decrease of hard primary cosmic rays in 
matter',, Physica 4 (1937) 521-526. 
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Clayy richtte zijn vizier niet exclusief op deze kwesties. De talrijke artikelen 
diee het Natuurkundig Laboratorium verlieten bleven een breed spectrum bestrijken. 
Hett liep van kosmische proporties - men werkte aan een supernova-hypothese voor 
hett ontstaan van de straling - via het aardse niveau van het geofysische aspect tot 
aann de wereld van de allerkleinste deeltjes. Een speerpunt in het onderzoek werd -
loss geformuleerd - de wereld rond het meetapparaat. Wat werd gemeten bij het 
kosmischee stralingsonderzoek waren ionen die ontstaan in een met gas gevulde 
ruimtee in het meetinstrument. In de ruimte is een elektrisch veld aangelegd en 
afhankelijkk van het type instrument geven die gecreëerde ionen aanleiding tot 
ontladingenn - die één voor één kunnen worden geteld (zoals bij een Geiger-Müller 
teller)) - of ze laten een stroom lopen in een stroomkring waarbij de sterkte van de 
stroomm een maat is voor de intensiteit van de straling. Clay stak er veel energie in 
omm het verband tussen gemeten stroomsterkten te ontleden in de verschillende 
processenn die daarbij een rol spelen. Het doel was om tot een 'absolute intensiteit' 
vann de kosmische straling te komen.81 Eén van de zaken waarvan rekenschap moest 
wordenn gegeven was dat een gedeelte van de gemeten sterkte altijd op het conto 
moestt worden geschreven van de interacties tussen de straling en de atomen in de 
wand.. Clay verzon een methode om deze invloed van de wand uit de waarnemingen 
tee abstraheren. Zo werd de betrokkenheid van het meetapparaat zelfbij de meting 
gereduceerd.822 Ook werd bij deze experimenten gekeken naar de rol van de druk en 
dee temperatuur in de apparatuur.83 Maar men stuitte ook op andere processen zoals 
dee ontdekking dat kosmische straling radioactiviteit veroorzaakte in het 
meetapparaatt (met een halfwaardetijd van 8,6 minuten).84 

Hett ene onderzoek riep het volgende op bij Clay. De behoefte om tot een 
absolutee intensiteit te komen mondde uit in studies naar ionisatieprocessen85, maar 
nett zo goed in een artikel waarin een methode uit de doeken werd gedaan om de 
capaciteitt van een bepaald type condensator te meten.86 En toen hij in Amsterdam de 
'absolutee intensiteit' van de kosmische straling had vastgesteld in lucht, greep Clay 
ditt aan om enerzijds de ionisatiebalans van lucht op te maken (waaraan naast 
kosmischee straling met name de radioactieve stoffen in de grond en de lucht een 

H.. Zanstra, 'Evidenz fïir Supernovae als Erzeuger kosmischer Strahlung', Die 
NaturwissenschaftenNaturwissenschaften 23 (1935) 867-868; H. Zanstra, 'A possible test of the super 
novaa hypothesis for cosmic rays', Physica 3 (1936) 605-626; J. Clay, C.G. 't Hooft, 
L.J.L.. Deij, J.T. Wiersma, 'An experimental test of the super-nova hypothesis. 
Intensityy of cosmic rays in the earth's crust', Physica 4 (1937) 121-137. 
811 Bijvoorbeeld: J. Clay, H.F. Jongen 'The absolute intensity of the ionisation by 
cosmicc radiation at sea-level', Physica 4 (1937) 245-255. 
822 J. Clay, 'An analysis of the cosmic radiation complex', Physica 5 (1938) 94-99. 

J.. Clay, H.J. Stammer, M. van Tijn, 'Ionisation of gamma rays in air at high 
pressuree at various temperatures', Physica 4 (1937) 216-220; J. Clay, M.A. van Tijn, 
'Ionisationsmessungenn in Luft bei hohen Drucken', Physica 2 (1935) 825-832. 

J.. Clay, M.A. van Tijn, 'Artificial radioactivity produced by cosmic rays', Physica 
4(1937)909-912. . 

Bijvoorbeeld:: J. Clay, 'The specific ionisation in air for cosmic rays and gamma 
rays',, Physica 4 (1937) 645-647. 
866 J. Clay, 'Accurate determination of absolute capacity of condensors', Physica 3 
(1936)757-762. . 
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bijdragee leveren). Anderzijds werd na lucht de absolute intensiteit voor argon 
vastgesteldd (het gas dat meestal werd gebruikt in de meetapparatuur) en de intentie 
uitgesprokenn om dit ook voor andere gassen te doen.88 

Alduss leverde Clay met een grote diversiteit aan medewerkers bouwsteen 
naa bouwsteen aan voor het gebouw der wetenschap (naar een beeldspraak die hij zelf 
well  eens had gehanteerd). Ze verdwenen echter snel onder het plamuur van 
leerboekenn en overzichtswerken die het corpus van overgeleverde wetenschappelijke 
kenniss voor het nageslacht bevatten. Clays wapenfeit daarin, de ontdekking van het 
breedte-effect,, bleef een geval van single luck. 

**  5. De lijnen van het vectoratoom 
Hett Bohrse atoommodel uit 1913 en de daarop volgende ontwikkelingen betekenden 
eenn geweldige stap voorwaarts in het begrip over hoe atoombouw en spectra met 
elkaarr samenhangen. De spectraallijnen vinden in Bohrs visie hun oorsprong in de 
sprongsgewijzee overgang van elektronen naar een andere energietoestand. Het 
atoomm bestond uit een zware kern in het centrum met op grote afstand daarvan 
elektronen,, die om de kern draaiden. De elektronen zaten in verschillende schillen 
diee ieder een eigen afstand hadden tot de kern. Werd een elektron in een hogere baan 
gebrachtt dan nam zijn energie toe, viel het naar een lagere baan dan nam zijn 
energiee af. Deze veranderingen verliepen sprongsgewijs met uitwisseling van een 
pakketjee energie. Deze pakketjes energie hadden de vorm van lichtkwanta: iedere 
sprongg naar een hogere energietoestand ging gepaard met de opname van een 
lichtkwantum,, bij de 'val' naar een lagere toestand werd een lichtkwantum 
uitgezonden.. Omdat met iedere mogelijke overgang een vaststaande hoeveelheid 
energiee werd uitgewisseld, hoorde bij iedere overgang een lichtemissie en -absorptie 
mett een kenmerkende frequentie. 

Hett patroon van spectraallijnen van een atoom werd grotendeels bepaald 
doorr het aantal elektronen in de buitenste schil en daarmee door de plaats in het 
periodiekk systeem. Atomen die tot dezelfde groep behoren in het periodiek systeem, 
hebbenn overeenkomende spectra. Spectra van atomen die tot verschillende groepen 
behoren,, verschillen sterk. Het spectrum van een natriumatoom - uit de alkali-groep 
-- heeft een geheel ander spectrum dan calcium - uit de groep der aardalkalimetalen -
all  zijn ze buren van elkaar in het periodiek systeem. Wordt echter van het 
calciumatoomm een elektron weggehaald, dan blijf t er een ion over met eenzelfde 
configuratiee als natrium. Het spectrum van dit ion lijk t wel sterk op dat van natrium, 
behalvee dat dit spectrum is verschoven naar een kortere golflengte. De verschuiving 
iss het gevolg van de grotere kernlading van calcium. Deze theorie van de spectra van 
geïoniseerdee elementen heet de verschuivingswet van Sommerfeld-Kossel. 

Dezee en andere uitwerkingen van Bohrs atoommodel legden in de jaren 
twintigg een enorm gebied open voor experimentele toetsing. In Physica was het 
voorall  Zeemans favoriete pupil De Bruin die zich hierop heeft uitgeleefd. De Bruin 
specialiseerdee zich met name op de analyse van de uiterst complexe spectra uit de 

J.. Clay, LJ.L. Deij, 'The ionisation balance in the atmosphere and the amount of 
radiumm emanation', Physica 5 (1938) 125-128. 

J.. Clay, K. Oosthuizen, 'The absolute intensity of ionisation in argon by cosmic 
radiationn at sealevel', Physica 4 (1937) 527-530. 
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groepenn van de edelmetalen en de halogenen. Zo classificeerde hij de nog weinig 
bekendee spectra van krypton en xenon. 

Dee Bruin speelde vooral graag met de verschuivingswet van Sommerfeld-
Kossel.. Door een alkalimetaal van een elektron te beroven komt hij qua spectraal 
gedragg ineens aan de andere kant van het periodiek systeem terecht, bij de 
edelgassen.. In 'Over het spectrum van geïoniseerd kalium' classificeerde De Bruin 
1500 spectraallijnen van enkelvoudig geïoniseerd kalium en toonde aan dat dit 
spectrumm gelijkenis vertoont met dat van het edelgas neon.90 De Bruin ging zelfs 
verderr en wist het spectrum van dubbel geïoniseerd kalium te bestuderen. Dit ion 
vertoontt volgens de verschuivingswet een overeenkomstig spectrum als het 
halogeenn chloor. Dat geldt ook voor enkelvoudig geïoniseerd neon, dat eveneens aan 
eenn onderzoek werd onderworpen.92 Er waren zo mogelijkheden te over om te 
combinerenn en te vergelijken. Neon kon ook worden vergeleken met het volgende 
edelgass argon, geïoniseerd argon verhield zich tot chloor als geïoniseerd neon tot 
fluor,, enzovoort. Het waren met name deze spectra - in de groepen der edelgassen en 
halogenenn - die De Bruin bekeek en vergeleek. Argon was het element dat het meest 
werdd onderzocht In één van de experimenten waarin argon centraal stond: 'Over 
denn bouw van het spectrum van geïoniseerd argon (AII)' , legde De Bruin 180 lijnen 
vast,, met als doel invulling te geven aan een theoretische classificatie die F. Hund -
vanuitt de configuratie van elektronen - voor argon had opgesteld.93 

Dee Bruin werkte hard. Tussen 1926 en 1933 verschenen maar liefst 46 
publicatiess waaraan zijn naam is verbonden.94 De vele honderden spectraallijnen die 
hijj  classificeerde waren ontegenzeggelijk accuraat en nauwgezet vastgelegd, maar 
veell  diepgang had het onderzoek niet. En veel ontwikkeling liet het ook niet zien, 
behalvee dat de onderzochte spectra steeds exotischer werden. In 1936 verscheen een 
studiee naar drievoudig geïoniseerd argon.95 

Dankzijj  de spectaculaire ontwikkelingen in de kwantumtheorie veranderde 
inn de jaren twintig het atoombeeld ingrijpend. Bohrs planetaire atoom werd 
grotendeelss verlaten. Spectraallijnen werden nu beschreven door de magnetische 
momentenn van de cirkelbeweging van het elektron om de atoomkern en hun 
elektronspin.. Zowel met het ronddraaien van het elektron als de elektronspin is een 
magnetischh moment geassocieerd. Voor het ronddraaien wordt dit weergegeven door 
eenn vector /. De resultante van de vectoren / van alle elektronen van het atoom levert 

Bijvoorbeeld:: W.F. Meggers, T.L. de Bruin, C.J. Humphreys, 'The first spectrum 
off  xenon', Bureau of standards journal of research 3 (1929) 731-763; W.F. 
Meggers,, T.L. de Bruin, C.J. Humphreys, 'The first spectrum of krypton', Ibidem, 
129-162. . 
900 T.L. de Bruin, 'Over het spectrum van geïoniseerd kalium', Verslagen K.A.W. 35 
(1926)311-328. . 
9ÏÏ T.L. de Bruin, 'Over het spectrum van dubbel geïoniseerd kalium, K UT, 
VerslagenVerslagen KA.W. 37 (1928) 984-991. 
922 T.L. de Bruin, 'Over het spectrum van geïoniseerd neon (Ne II)' , Verslagen 
K.AW.K.AW. 36 (1927) 502-513. 
933 T.L. de Bruin, 'Over den bouw van het spectrum van geïoniseerd argon (Au)*, 
VerslagenVerslagen K.A.W. 37 (1928) 553-561. 
944 Een overzicht is te vinden in: G.A. 1020, inv. nr. 403. 
955 T.L. de Bruin, 'The spectrum of trebly ionized argon, AIV' , Physica 3 (1936) 
809-814. . 
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eenn vector L. De elektronspin wordt gerepresenteerd door een vector s, van alle 
elektronenn tezamen een vector S.LcnS combineren op hun beurt tot een magnetisch 
momentt 7. Vanwege kwantumbepalingen kunnen de vectoren alleen de waarde van 
eenn heel getal hebben of de helft daarvan. Iedere overgang van een elektron binnen 
eenn atoom - en derhalve iedere spectraallijn - kan worden beschreven als de 
overgangg van de ene combinatie van deze kwantumgetallen, naar een andere. 
Daarbijj  bestaan spelregels die voorschrijven welke overgangen er wel en welke niet 
mogelijkk zijn (een overgang van een toestand met 7=0, naar een andere toestand met 
ookk 7=0 is - om maar een voorbeeld te noemen - 'verbodend-

Mett dit 'vectoratoommodeF kon het (anomale) zeemaneffect volledig 
wordenn beschreven en verklaard. Wanneer een extern magneetveld wordt aangelegd 
valtt een spectraallijn uiteen in 27+1 zeemancomponenten. Die componenten krijgen 
allee een nieuw kwantumgetal M met de waarden -7, -7+7,..., +7. Het zeemaneffect 
konn nu geheel worden beschreven door de formule, die voor ieder van de 
componentenn het frequentieverschil geeft (ten opzichte van het gesplitste 
energieniveau): : 

e\H e\H 
AfiJJ = Mgo met o = 

2mc 2mc 
(6.4) ) 

(o(o waarin | H | de sterkte van het magneetveld is, en m de massa van het elektron) 
geeftt de splitsing zoals Lorentz beschreef (4.12). g is de zogenaamde g-waarde van 
Lande.. Wanneer g=l, dan is er sprake van het normale zeemaneffect. Bij andere, 
'anomale'' g-waarden is sprake van het anomale zeemaneffect. De waarde van g 
volgtt uit: 

J(JJ(J + l) + S(S+l)-UL + l) 
RR — H (65) 

Nuu het zeemaneffect halverwege de jaren twintig geheel was verklaard, werd het één 
vann de krachtigste hulpmiddelen voor analytisch spectraalonderzoek. In Physica was 
Bakkerr één van degenen die dit begreep. Centraal in zijn onderzoek stond de g-
waardee van Lande. Via betrekking (6.4) is deze af te leiden uit de waargenomen 
frequentiess van de zeemancomponenten. En via (6.5) valt vanuit de op deze wijze 
experimenteell  verkregen g-waarde iets te zeggen over de kwantumgetallen 7,5, en 
L.L. Waar het Bakker om was te doen, was om vervolgens inzicht te krijgen in hoe de 
magnetischee momenten s en / van de elektronen zich met elkaar combineerden tot S 
enn L, en hoe 7 uit S en L naar voren kwam (de zogenaamde 'koppeling der 
quantenvectoren').. Het ging hier anders gezegd om de interacties van elektronspin 
enn magnetisch baanmoment van de elektronen. In Physica werden zo het 
zeemaneffectt van neon en argon (waarvan het spectrum al uitgebreid was 
uitgemetenn door De Bruin) voor verschillende spectraallijnen bekeken. Het was in 
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dee fysica van die tijd een noodzakelijke arbeid om zo de theorieën over de koppeling 
vann magnetische momenten van elektronen experimenteel de maat te nemen. 

Eenn tweede analytische toepassing van het zeemaneffect was het onderzoek 
naarr de oorsprong van de zogenaamde 'verboden lijnen', zwakke spectraallijnen die 
dee 'spelregels' voor de overgangen overtreden. Deze kunnen het gevolg zijn van 
quadrupoolstralingg (de 'spelregels' zijn gebaseerd op de aanname dat de straling 
wordtt uitgezonden door een dipool), of van de elektromagnetische invloed van de 
atoomkern,, maar ook door externe elektrische velden, die bijvoorbeeld worden 
veroorzaaktt door naburige, geïoniseerde atomen. Wanneer verboden lijnen 
magnetischh worden gesplitst kan uit de polarisatie en de intensiteit van de 
componentenn worden afgeleid welke van de genoemde oorzaken aan de verboden 
lij nn ten grondslag liggen. De Poolse fysicus A. Rubinowicz had uiteengezet hoe de 
intensiteitt en het polarisatiepatroon van de zeemancomponenten in het geval van 
quadrupoolstralingg was. In Physica zorgde de jonge Italiaanse gast Segrè, samen met 
Bakker,, voor een mooi experimenteel bewijs voor deze theorie. Ze lieten zien dat 
doorr quadrupoolstraling veroorzaakte verboden lijnen bij de alkaliën natrium en 
kaliumm voldeden aan Rubinowicz' uiteenzetting. Daarna lieten ze zien dat het 
zeemaneffectt van een verboden overgang die werd veroorzaakt door een extern 
elektrischh veld (in casu de spectraallijn van kwik met fc= 368 nm) ook in 
overstemmingg was met wat de theorie erover voorspelde.98 

Eenn derde analytische toepassing van het zeemaneffect lag in het 
achterhalenn van het magnetisch kernmoment. Een spectraallijn bleek zelf, bij nader 
inzien,, een samengesteld karakter te hebben. Dit samengestelde karakter is 
tweeledigg en bestaat uit de fijnstructuur en de hyperfijnstructuur. De eerste wordt 
veroorzaaktt door relativistische effecten. In de hyperfijnstructuur verraadt zich de 
invloedd van de atoomkern op het elektron. De atoomkern heeft zelf een magnetisch 
moment,, dat een kleine invloed heeft op de energie van de spectraallijnen. Mede 
dankzijj  het zeemaneffect kon de hyperfijnstructuur worden gebruikt om het 
magnetischh kernmoment van een atoom te achterhalen. Het blijkt namelijk dat uit de 
hyperfijnstructuurr van de zeemancomponenten van een spectraallijn heel eenvoudig 
hett magnetisch kernmoment (/) volgt: het aantal hyperfijnstructuurtermen waaruit 
eenn component bestaat is 2/+1 (mits het veld sterk genoeg is). Zeeman was zelf 
actieff  bij dit onderzoek. Samen met Gisolf onderwierp hij de hyperfijnstructuur van 
reniumm en tantaal aan een onderzoek. Ze konden afleiden dat het magnetisch 
kernmomentt van renium 5/2 bedroeg, en van tantaal 7/2." 

Zeemann bleef een voorliefde houden voor het bouwen van opstellingen. 
Samenn met zijn promovendus J. de Gier bouwde hij een massaspectrograaf voor 

Bijvoorbeeld:: C.J. Bakker, P. Zeeman, 'The magnetic separation of ionised 
kryptonn (Kr II), Proceedings K.A.W. 32 (1929) 565-577. 
977 E. Segrè, C.J. Bakker, 'Der Zeemaneffect von Quadnipollinien bei den Alkaliën', 
ZeitschrififÜrPhysïkZeitschrififÜrPhysïk 72 (1931) 724-733. 
988 E. Segrè, C J. Bakker, 'Zeeman effect of a forbidden line', Nature 128 (1931) 
1076. . 
999 P. Zeeman, E. Back, S. Goudsmit, 'Zur Hyperfeinstruktur des Wismuts', 
ZeitschriftfiirphysikZeitschriftfiirphysik 66 (1930) 1-12; P. Zeeman, J.H. Gisolf, T.L. de Bruin, 
'Magneticc resolution and nuclear moment of rhenium', Proceedings KA. W. 35 
(1932)) 2-9; J.H. Gisolf, P. Zeeman, 'Nuclear moment of tantalum', Nature 132 
(1933)566. . 
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isotopenonderzoek.. De methode die Zeeman en De Gier gebruikten was een 
moderniseringg van een verouderd geachte methode van J.J. Thomson. Dankzij de 
voorr Zeeman kenmerkende nauwgezetheid konden met de opstelling enkele 
zeldzamee isotopen worden geïdentificeerd (argon-38, nikkel-64 en nikkel-61).1 

Daarnaastt dienen nog twee andere onderzoeken te worden vermeld die niet 
directt samenhingen met het spectrale onderzoek. Het eerste was het onderzoek naar 
dee brownbeweging in een draad, waarbij Zeeman en zijn promovendus A. Houdijk 
onderzochtenn of de ongeordende warmtebewegingen van het uiteinde van een dunne 
draadd voldeden aan de zogenaamde exponentiaalwet van Boltzmann, die de 
waarschijnlijkheidd aangeeft van de mogelijke toestanden die een systeem kent. 
Hett tweede was onderzoek naar 'kanaalstraten'. In een gasontladingsbuis werden 
doorr een ontlading snel bewegende, licht uitzendende ionen gecreëerd. Door 
waarnemingg van deze ionen loodrecht op de bewegingsrichting konden Zeeman en 
zijnn medewerkers het zogenaamde 'dopplereffect van de tweede orde' waarnemen, 
eenn effect dat vergelijkbaar is met de correctie die Lorentz had aangebracht bij de 
theoriee van Fresnel over de voortplantingssnelheid van licht in een bewegend 
mediumm (zie paragraaf 4.2). Het dopplereffect van de tweede orde werd voorspeld 
doorr de speciale relativiteitstheorie, en kon in deze waarnemingsrichting worden 
waargenomenn - zo redeneerde Zeeman - omdat het veel grotere niet-relativistische, 
eerstee orde-effect dan nul was (dat anders het tweede orde-effect overheerst). De 
proeven,, uitgevoerd door Lub en Venema in de eerste helft van de jaren dertig, 
leverdenn geen resultaat op. Amerikaanse onderzoekers hadden in 1941 echter wel 
success met een methode die veel leek op de hier gebruikte.102 

Physicaa leverde de eerste tien jaar van haar bestaan hoogwaardig werk af: 
Dee Bruins nauwkeurig vastleggen van spectra was werk waar in die tijd behoefte 
aann was, talentvolle jongeren als Bakker en Gisolf deden onderzoek aan het front 
vann de nieuwe ontwikkelingen in de atoomtheorie en bezoekers als Back, Goudsmit 
enn Segrè kwamen op de unieke capaciteiten van het laboratorium af om er hun 
ingenieuzee ideeën op los te laten. Naarmate echter Zeeman zijn greep op het 
laboratoriumm moest loslaten (door gezondheidsproblemen en door de perikelen 
rondomm zijn emeritaat), raakte het onderzoek - dat onder leiding van de fantasieloze 
Dee Bruin kwam te staan - in een impasse. De onder De Bruin bewerkte dissertaties 
overr het zeemaneffect van exotische elementen (H. Dijkstra, H.J. van der Vliet, J.N. 
Lier,, tabel 4.1) waren invuloefeningen. De Bruin kwam zelf met weer nieuwe 
termenn van het spectrum van argon en met het absorptiespectrum van thorium. De 
grootstee talenten hadden het laboratorium verlaten, briljante bezoekers bleven weg. 
Hett werd tijd voor een frisse wind. 

1000 De Groot, Bakker, 'Zeeman', 120; Klinkenberg, 'Honderd jaar', 128-129. 
1011 A. Houdijk, P. Zeeman, 'De Brownsche beweging van een draad', Verslagen 
K.A.W.K.A.W. 33 (1924) 930-932. 
1022 De Groot, Bakker, 'Zeeman', 119. 
1033 T.L. de Bruin, 'New terms in the spark spectra of argon', Proceedings K.A.W. 40 
(1937)) 340-348; T.L. de Bruin, J.J. Lier, 'The absorption spectrum of thorium', 
ProceedingsProceedings K.A.W. 41 (1938) 956-964. 
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6.. Onnes in Amsterdam 
Lorentzz inspireerde jonge Nederlandse fysici met zijn briljante uiteenzettingen, en 
zijnn geniale onderzoeksresultaten waren een bron van inspiratie voor velen. Van der 
Waalss sr. stichtte een heuse 'Nederlandse' onderzoeksschool. Voor de andere 
pionierr van de Nederlandse natuurkunde, Kamerlingh Onnes, gold dit alles een stuk 
minder.. Toch is zijn invloed op het Nederlandse natuurkundige onderzoek veel 
bestendigerr geweest dan van zijn twee befaamde generatiegenoten. Lorentz' invloed 
ebdee weg na zijn overlijden, Van der Waals' thermodynamische school doofde na de 
'hype'' in het eerste decennium van de twintigste eeuw langzaam uit. Onnes' 
adagiumm 'door meten tot weten' bleef echter door de Nederlandse laboratoria 
echoën,, of zelfs - zoals Casimir het formuleerde - als een 'banvloek' erboven 
hangen.1044 Dit was misschien nog wel het sterkst het geval in Amsterdam. 

Hett 'door meten tot weten' was een ethiek die de leerlingen van het Leidse 
laboratoriumm kregen ingeprent en waarnaar zij vervolgens hun laboratoria inrichtten 
enn leerlingen kneedden. De kenmerken waren een heiligverklaring van de 
meetnauwkeurigheid,, het zoeken naar kwantitatieve verbanden en het opzetten van 
bredee onderzoeksprogramma's. De schaduwzijde van deze houding was dat het 
experimenterenn voornamelijk was gericht op bekende verschijnselen. Hoe belangrijk 
dee toetsing van kwantitatieve verbanden ook is, het gevaar bestond dat deze houding 
uitmonddee in steriliteit, in een zinloze jacht op nog meer decimalen.105 

Dee Amsterdamse hoogleraren in deze periode waren allen in de leer 
geweestt bij Kamerlingh Onnes (behalve Kohnstamm en Van der Waals jr.) en het 
onderzoekk in hun laboratoria droeg duidelijk het karakter van het 'door meten tot 
weten'.. Fysici als Clay, Michels en Zeeman probeerden wetenschappelijke theorieën 
tee toetsen of te onderwerpen aan apparaten met een nog groter bereik en een nog 
groteree nauwkeurigheid. Het was verder maar te hopen dat het toeval een handje 
hielpp en dat de nieuwe gebieden die werden ontsloten onbekende verschijnselen aan 
hett licht zouden brengen, zoals de Leidse onderzoekers ooit op supergeleiding waren 
gestoten.. Maarr een equivalent hiervan voor hoge drukken was er niet en de spectra 
gavenn geen nieuwe geheimen prijs. Clay - die wel op een belangrijk verschijnsel 
stuittee - wist zijn vondst niet op waarde te schatten. Het onderzoek dat hij daarna in 
gangg zette doofde uit als een kosmische shower. 

Hett klimaat in de Amsterdamse laboratoria stimuleerde niet het doen van 
avontuurlijkk experimenten. Er is veelzeggend genoeg in deze periode geen 
voorbeeldd bekend van een fantasierijk experimentator die is voortgebracht door 
Physica,, het Van der Waalslaboratorium of het Natuurkundig Laboratorium. Iemand 
alss De Bruin kon wel komen bovendrijven. Zijn onderzoek symboliseert hoe de 
Amsterdamsee natuurkunde aan steriliteit ten prooi viel. 

104 4 

105 5 
Casimir,, Haphazard reality, 161 
Ibidem. . 
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ConclusieConclusie deel III  Afnemende meeropbrengsten in Amsterdam 

Dee Amsterdamse fysica was in deze periode niet representatief voor de Nederlandse 
natuurkunde.. Nadat een handvol briljante eenlingen tot de Eerste Wereldoorlog de 
naamm van de Nederlandse natuurkunde hadden gevestigd, was er in het interbellum 
sprakee van een brede top die het hoge peil van de natuurkunde in stand hield. Met 
mensenn als Coster, Uhlenbeck, Debije, Zernike, Keesom, De Haas en Kramers 
beschiktee Nederland over een aantal uitmuntende fysici. Van een 'verval*  was geen 
sprake.106 6 

Hett blijkt ook nergens uit dat de waardering voor de wetenschap tanende 
zouu zijn. m In tegendeel. In wetenschappelijke kringen werd iemands reputatie 
voornamelijkk bepaald door zijn onderzoeksresultaten (al besefte men bij een 
benoemingg dat een hoogleraar ook over een minimum aan onderwijs- en 
organisatorischee capaciteiten moest beschikken). En dat deze prestaties 'zuiver' 
wetenschappelijkk moesten zijn, liet het relaas van Michels zien die alle moeite moest 
doenn om als 'technisch fysicus' serieus te worden genomen. Van de bestuurders 
kreegg de natuurkunde meer geld dan ooit (grafieken 5.1 en 5.2) en het publiek was al 
helemaall  gezwicht voor de romantiek van de wetenschapper in zijn laboratorium. Al 
begreepp men gewoonlijk weinig tot niets van zijn werk, de natuuronderzoeker had 
eenn ongekende reputatie in deze periode. De in zijn laboratorium opgesloten Zeeman 
wass nota bene de meest publieke figuur van allen. De opening van Physica, 
Zeemanss emeritaat en de perikelen rond zijn opvolging, alles werd breed uitgemeten 
inn de kranten. Maar ook de opvolgingskwesties van Sissingh en Kohnstamm, de 
ambitiess van het Van der Waalsfonds en de expedities van Clay hadden over 
aandachtt niet te klagen. 

Aann het onderwijs viel voor de wetenschappers nauwelijks nog eer te 
behalen.. Het onderwijs werd het stiefkindje van de Amsterdamse natuurkunde. Dat 
weerhieldd studenten echter niet ervan om natuurkunde te gaan studeren. In een tijd 
datt de universiteit nog lang niet de massale instelling was van na de oorlog, trok de 
natuurkundee een hoeveelheid studenten waarde afdelingen natuurkunde nu jaloers 
opp zouden zijn. 

Terwijll  meer dan ooit de energie werd aangewend voor het 
wetenschappelijkk onderzoek, en de omstandigheden daarvoor nog nooit zo gunstig 
warenn geweest, werden er tegelijkertijd nauwelijks baanbrekende resultaten geboekt. 
Err werd veel gepubliceerd. De Amsterdamse laboratoria werden 
onderzoeksfabriekenn waar aandoenlijk hard werd gewerkt, maar ook zonder veel 
originaliteit.. Samenwerking met andere laboratoria of vakgebieden had misschien 
tott een vruchtbare kruisbestuiving kunnen leiden. Dit lag echter niet in de aard van 
dee Amsterdamse hoogleraren, die hierdoor niet buiten het enge kringetje van hun 
eigenn onderzoek wisten te treden. 

Dezee periode zag een consolidatie van structuren en instituties die in het 
voorgaandee tot stand waren gekomen. De toenemende onenigheid en intriges in de 
faculteitt leverden stof voor een meer op incidenten gerichte geschiedschrijving. 
Maarr evenzo is dit de afspiegeling van het ontkiemen van een nieuw tijdperk in de 

Vgl.. J. Bank, M. van Buuren, 1900. Hoogtij van Burgerlijke cultuur (Den Haag 
2000)) 287-290, 
1077 Vgl. Ibidem; Van Berkel, Citaten, 182-187. 
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natuurkunde.. De fysici begonnen een eigen gemeenschap te vormen. Het 
symbolischee begin hiervan was de oprichting in 1921 van de Nederlandsche 
Natuurkundigee Vereeniging. Bij zaken als opvolgingen en bevorderingen werd het 
oordeell  van vakgenoten steeds meer bepalend, samenwerking werd steeds 
noodzakelijkerr bij het onderzoek. Van onderop ontwikkelde zich een sociaal leven, 
waarr de natuurkundestudent zijn thuis vond. Deze beginnende gemeenschapzin 
betekendee het einde van de relatieve eenzaamheid waarin de fysicus eind 
negentiendee eeuw zijn toevlucht had gezocht. 
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Eindconclusie:: Een gesloten verbindingsgang 

Dee Amsterdamse fysici uit deze studie neigen niet naar het cliché van Nederlanders 
alss overleggende dijkbouwers, van het samen de schouders eronder zetten.De 
Amsterdamsee fysici voldoen meer aan dat andere stereotype van de Nederlander, 
namelijkk dat van de eenzame zwoeger tegen de elementen, ergens tussen Bartlehiem 
enn Dokkum. De Amsterdamse fysici waren individualisten, en dat individualisme is 
zowell  de kracht als de zwakte van de Amsterdamse natuurkunde geweest. 

Hett verhaal begint in het laatste deel van de negentiende eeuw. In een golf 
vann creativiteit die het land overspoelde, kwamen plots natuurwetenschappers van 
formaatt bovendrijven. Los van de verstikkende sociale conventies van de 
standensamenlevingg en aanvankelijk relatief geïsoleerd werkend kozen deze 
individualistenn voor de conventies van de moderne wetenschapsbeoefening, voor het 
onderzpeksethos.onderzpeksethos. Het proefschrift van de robuuste solist Van der Waals in 1873 
vormdee als het ware het startschot voor de bloei in de Nederlandse 
natuurwetenschappen.. Zijn aanstelling in 1877 betekende het begin voor de 
Amsterdamsee natuurkunde aan de nieuwbakken universiteit. Veel aanzien had de 
natuurkundee niet bij de bestuurders, die haar vooral als een hulpvak beschouwden 
bijj  het onderwijs aan de medische studenten. Met behulp van zijn krachtige 
persoonlijkheid,, zijn immense werkkracht en zijn reputatie in de wetenschappelijke 
wereldd (en later bij de universiteitsbestuurders), wist Van der Waals de 
Amsterdamsee fysica echter stevig op de kaart te zetten. Vanuit zo goed als niets 
groeidee ze uit tot een instituut met het Natuurkundig Laboratorium als passend 
onderkomen.. Waar Van der Waals tot 1891 de enige hoogleraar bleef, waren er vier 
hooglerarenn natuurkunde toen hij in 1908 met emeritaat ging. Sissingh was van hen 
degenee die het onderwijs grotendeels op de schouders nam, Zeeman de 
experimentatorr die zich vooral mocht bezighouden mét zijn onderzoek en het 
directoraatt van het laboratorium, Van der Waals jr. nam de theoretische fysica voor 
zijnn rekening en Kohnstamm bekleedde een speciaal extraordinariaat 
thermodynamicaa dat ten doel had Van der Waals' gedachtegoed in leven te houden. 

Nett als Van der Waals deed ook Zeeman het liefst alles alleen, ook toen de 
onderzoeksruimtee die hij bij zijn aanstelling kreeg toegewezen vanaf 1923 een heel 
laboratoriumm onder de naam Physica was geworden. Deze teruggetrokken 
geestesgesteldheidd was echter de juiste mentaliteit voor de experimentator die 
geconcentreerdd en uiterste nauwkeurigheid betrachtend zich hele dagen met zijn 
experimentenn kon inlaten. Dankzij zijn wetenschappelijke prestige groeide Zeeman 
uitt tot de door zijn stadgenoten meest gewaardeerde fysicus. Zeeman kon een potje 
brekenn en profiteerde daarvan door een prachtige experimentele entourage op te 
bouwen.. Niet in de laatste plaats dankzij de komst van Physica werd de 
Amsterdamsee natuurkunde als onderzoeksinstelling op de kaart gezet. De synthese 
tussenn onderwijs en onderzoek kreeg eindelijk vorm. 

Dee vier hoogleraren gingen ieder hun eigen weg. De verbindingsgang 
tussenn het nieuwgebouwde Physica en het Natuurkundig Laboratorium waarover 
Sissinghh na Zeemans verhuizing het directoraat kreeg, werd bijna onmiddellijk 
gebarricadeerd,, en bleef dat tot in de jaren vijftig. Het wetenschappelijk onderzoek 
wass ook volkomen aan de individuele hoogleraar gekoppeld, zodat er wel kan 
wordenn gesproken van de natuurkunde van Van der Waals, Zeeman of - later - Clay 
enn Michels, maar in feite niet van een 'Amsterdamse fysica'. Het sterkste staaltje 
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vann deze mentaliteit gaf Gorter ten beste toen hij Zeeman opvolgde en diens 
zorgvuldigg bijeengespaarde en internationaal vermaarde optische laboratorium 
doodleukk herinrichtte voor zijn eigen onderzoek naar vaste stoffen. Een uitzondering 
wass de leerstoel van Kohnstamm, die immers in het leven was geroepen om het 
onderzoekk van Van der Waals te toetsen. Toen deze leeropdracht door Michels 
werkelijkk een hoge vlucht nam, was het verband met Van der Waals' 
oorspronkelijkee werk echter al weer behoorlijk ver te zoeken. 

Naastt Zeeman timmerde vooral Sissingh aan de weg. Hij gaf het fysische 
onderwijss voor het toenemende aantal studenten vorm. Van der Waals jr. en 
Kohnstammm verloren gaandeweg hun interesse voor het fysisch onderzoek. Zij 
kwamenn noch tot baanbrekende resultaten, noch toonden zij zich inspirerende 
docentenn of dynamische organisatoren. Kohnstamm trok daar in ieder geval de 
conclusiee uit en legde in 1928 zijn professoraat neer. Van der Waals jr. deed dat niet, 
watt de doodsteek betekende voor de theoretische fysica in Amsterdam tot na de 
Tweedee Wereldoorlog. Van der Waals jr. bewijst dat zelfs tot ver in de twintigste 
eeuww gold dat wat de professoren naast hun onderwijs aan wetenschappelijk 
onderzoekk deden 'mooi meegenomen' was, zonder dat er enige verplichting toe 
bestond. . 

Overigenss veranderde de kijk van de buitenwereld op de natuurkunde in de 
eerstee twee decennia van de twintigste eeuw radicaal. Van een tamelijk onbeduidend 
hulpvakk werd ze voor de bestuurders en voor het Amsterdamse publiek een bron van 
prestige.. Dankzij het toegenomen aanzien van de fysici kwam er veel meer oog voor 
hunn behoeften, waarmee de grote expansie na 1900 kan worden verklaard. De vraag 
diee open blijf t is, of het gemeentelijke karakter van de universiteit een eigen stempel 
opp de natuurkunde heeft gedrukt. De rol van de gemeenteraad was in directe zin 
beperkt,, maar de burgemeester, die veruit de belangrijkste universiteitsbestuurder 
was,, zal bij het nemen van beslissingen terdege rekening hebben gehouden met de 
gemeenteraadd en de Amsterdamse publieke opinie. Misschien dat het soms wat 
opportunistischee beleid ten aanzien van de natuurkunde bij de Rijksuniversiteiten 
afwezigg was. Of dit de Amsterdamse natuurkunde per saldo ten goede of ten kwade 
iss gekomen is niet te zeggen. 

Dankzijj  de activiteiten van Zeeman en Sissingh, het toenemend aantal 
(eigen)) studenten en een veranderende publieke waardering, groeide de fysica in 
Amsterdamm uit tot een volwaardige universitaire discipline. In de laatste periode van 
dezee studie (1923-1940) veranderde daar weinig meer aan. Het vuurtje werd in deze 
periodee vooral brandend gehouden door Michels, technisch fysicus tegen wil en 
dank.. Deze geweldenaar liet zich door niets en niemand tegenhouden om zijn 
imperiumm op te bouwen. Als assistent tartte hij jarenlang het gezag van Sissingh, 
'zijn'' directeur in het Natuurkundig Laboratorium. En nadat hij lector was geworden 
inn 1929 en de verpieterde leeropdracht van Kohnstamm nieuw leven in blies, ruziede 
hijj  met Sissinghs opvolger (sinds 1929) Clay, veelal over het onderwijs. Michels 
wistt hoe hij een netwerk moest opbouwen. Hij knoopte banden aan met de industrie, 
waarmeee hij aanzienlijke fondsen wist te verwerven. Dankzij zijn dadendrang kreeg 
dee Amsterdamse fysica de beschikking over een derde laboratorium. Dit 
laboratoriumm voor metingen bij hoge druk, dat op enige afstand van de andere twee 
werdd gebouwd, kreeg de naam Van der Waalslaboratorium. Zo werd het 
Amsterdamsee individualisme ook fysiek, in de vorm van drie afzonderlijke 
laboratoria,, tot uitdrukking gebracht. De natuurkunde aan de andere Nederlandse 
universiteitenn was ondergebracht in één groot laboratorium. 
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Clayy was er ook niet de man naar om tweede viool te spelen. Hij heeft 
echterr zijn energie vooral moeten aanwenden om de omstandigheden waarin hij zijn 
werkk moest verrichten te verbeteren. Het Natuurkundig Laboratorium was totaal 
verouderd,, overbevolkt en ontoereikend, maar zijn plannen voor nieuwbouw en zijn 
inspanningenn om het directoraat over Physica in handen te krijgen na het emeritaat 
vann Zeeman, vonden geen doorgang. Het klimaat in de jaren dertig was er één van 
achterklapp en naijver, zowel in de Amsterdamse natuurwetenschappelijke faculteit 
alss binnen de Nederlandse fysische gemeenschap, waartoe het handjevol 
natuurkundigenn rond 1880 geleidelijk was uitgegroeid. Het was moeilijk om in deze 
omstandighedenn iets voor elkaar te krijgen, met als dieptepunt de pijnlijke perikelen 
rondd de opvolging van Zeeman, die van 1935 tot 1940 duurde. 

Dee Amsterdamse natuurkunde bezat in de einzelganger Van der Waals 
geenn Lorentz, die de spil werd van de internationale fysica (nadat hij rond 1900 uit 
zijnn schulp kwam); ze had in de wat afstandelijke Zeeman geen vooruitziende 
patriarchh als Kamerlingh Onnes, Michels was geen op samenwerking gerichte leider 
alss Ornstein en Van der Waals jr. had al helemaal niet de persoonlijke en bezielende 
aanpakk van Ehrenfest. Amsterdam had geen fysici die een synergie konden of 
wildenn doen ontvlammen in hun laboratoria, bij hun studenten of bij elkaar. Ze 
leverdenn ook maar relatief weinig belangrijke wetenschappers af. De kweekschool 
vann topfysici stond tot de Tweede Wereldoorlog in Leiden, niet in Amsterdam. 

Daarr kwam voor de studenten de anonimiteit bij die het leven in de grote 
stadd met zich meebracht en de relatief grote afstand tussen de student en de 
hoogleraar,, die kenmerkend was voor de Universiteit van Amsterdam. De mores die 
inn Leiden nog enigszins een brug sloegen naar de hoogleraren, ontbraken in 
Amsterdam.. Omdat de natuurkundestudent van relatief lage afkomst was, bleef het 
corporalee studentenleven meestal ook buiten beeld. Het leven naast de studie van 
dezee studenten bestond uit bijbanen, niet uit kroegjolen. Was de Bonkevaart bereikt 
dann was de beloning over het algemeen een baan in het onderwijs. 

Dee 'prestatiecurve' van de Amsterdamse fysici laat het opmerkelijke 
patroonn zien dat zij hun belangrijkste wetenschappelijke prestaties leverden, voordat 
zijj  als Amsterdams professor door het leven gingen. Van der Waals ontwikkelde zijn 
beroemdee toestandsvergelijking als HBS-docent, het zeemaneffect werd op het 
Leidsee laboratorium ontdekt, Clay was hoogleraar te Bandung toen hij zijn breedte-
effectt vond en zelfs bij Sissingh kan worden geconstateerd dat zijn voornaamste 
bijdragee aan de wetenschap, het 'Sissinghse faseverschil', werd geleverd voordat hij 
inn Amsterdam was aangesteld. Ook Kohnstamm, Van der Waals jr. en Michels 
kondenn door het Amsterdamse professoraat niet tot grotere wetenschappelijke daden 
wordenn geïnspireerd. Het valt op dat met uitzondering van Van der Waals sr. de 
Amsterdamsee fysici allen aan een soort beroepsdeformatie ten prooi vielen, die hen 
gevangenn hield op het eigen terrein, waar ze verzandden in 
nauwkeurigheidsmetingenn en detailonderzoek. Misschien hadden meer naar buiten 
enn op samenwerking gerichte persoonlijkheden dit kunnen voorkomen. 

Inn de prestatiecurve zit ook de paradox opgesloten die als een rode draad 
doorr het verhaal loopt. Terwijl de omstandigheden voor het wetenschappelijk 
onderzoekk almaar verbeterden, werden de resultaten minder baanbrekend. De 
verklaringg die uit het verhaal naar voren komt is dat de natuurkunde tussen 1877 en 
19400 structuren creëerden waarin individualisten minder goed functioneren. 

Dee titel van dit proefschrift heeft niet de intentie om een verband te 
suggererenn tussen het individualisme van de Amsterdamse fysici en hun atomisme. 
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Bijj  Van der Waals lag het atomisme ten grondslag aan zijn thermodynamische 
synthese,, bij Lorentz was het kenmerkende dat hij het atomisme implanteerde in 
Maxwellss elektromagnetisme. Michels, Van der Waals jr. en Kohnstamm stonden in 
dee traditie van Van der Waals, Zeeman en Sissingh kwamen uit de school van 
Lorentz.. Maar ook Clay, het wetenschappelijke buitenbeentje in dit verhaal, koos in 
hett dispuut over de aard van kosmische straling (uiteindelijk) voor het kamp dat de 
hypothesee van de reële deeltjes aanhing, tegenover hen die een stralingskarakter 
voorstonden.. Atomisme was de gemene deler in het wetenschappelijke werk van de 
Amsterdamsee fysici, individualisme bepaalde het succes ervan. 
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SummarySummary Atomism and individualism 

Inn the last quarter of the nineteenth century, Dutch science suddenly became one of 
thee world's leaders, after many decades of very poor achievements. The term Second 
GoldenGolden Age was coined to describe this period of scientific successes. The 
historiographicall  view on this remarkable revival in Dutch science has been laid 
downn in studies of Dutch science from a national perspective. In contrast to this 
vieww 'from above', this study of Amsterdam physics affords a lookk at 'daily life*  in 
thee Second Golden Age. The approach 'from below' provides new insights into this 
importantt era of Dutch science. The presence in Amsterdam of Nobel Prize laureates 
likee Van der Waals and Zeeman puts Amsterdam physics squarely in the middle of 
thee Second Golden Age and thus allows for a good case study. In particular, a new 
vieww is presented on the emergence of the so-called research university, the type of 
universityy in which research became an important task, side by side with education. 

1877-19001877-1900 Physics as a supporting science 
Thee study begins with the foundation of the University of Amsterdam in 1877. After 
aa long period of discussion, Dutch parliament had passed a new law on higher 
educationn in 1876. One of its provisions was permission for the city of Amsterdam 
too convert its Athenaeum lllustre, an earlier form of higher education, into a full-
fledgedd university. At the time of the foundation of the University of Amsterdam a 
chairr in physics was also created. J.D. Van der Waals, as the first appointee to the 
physicss chair, was to lead Amsterdam physics through its first decades. 

Inn historiography, the change in the university's function - from primarily 
ann educational institution to an institute of research - is traditionally attributed to the 
samee law on higher education of 1876 that created the University of Amsterdam. 
Afterr this law went into effect, many new laboratories and chairs in the sciences 
weree created, which then, according to this view, enabled the university to carry out 
itss new research task. 

Thee situation at the University of Amsterdam, however, does not 
corroboratee this view, as its administrators did not particularly focus on research in 
thee discipline of physics. They mainly viewed physics as a supporting science for 
medicall  students, who began their studies with a Propaedeuse at the faculty of 
science.. The laboratory that was built for physics attested to this attitude. The 
NatuurkundigNatuurkundig Laboratorium, as it was called, was inaugurated in 1882 and was a 
typicall  teaching laboratory. In correspondence between Van der Waals and the 
administratorss of the university, the latter only showed an interest in the needs of 
physicss teaching. 

Thee student population more or less justified the administration's view, 
sincee the vast majority of Van der Waals' audience consisted of medical students 
(risingg from about eighty in the first years to 120 at the turn of the century). In his 
firstt years as a professor, Van der Waals offered his advanced lectures to only four 
students:: the total number of advanced students in mathematics, physics and 
chemistryy taken together. Towards the end of the nineteenth century, this group 
numberedd only about twelve students. Until 1891, when W.R Julius was appointed 
ass an extraordinary professor, Van der Waals remained the only professor of 
physics.. He must have had his hands full, preparing courses, lecturing, and giving 
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(oral)) examinations. His research activities can almost be considered a leisure 
activity. . 

Theree are good reasons to view the situation of Amsterdam physics as 
representativee for Dutch science up to the turn of the century. In fact, the only large-
scalee research laboratory founded before 1900 was Kamerlingh Onnes' cryogenic 
laboratoryy in Leiden. Therefore, the interpretation that the law on higher education 
createdd the research university and was thus an important factor in the rise of the 
Secondd Golden Age must be reconsidered. 

1900-19231900-1923 Physics as a mature discipline 
Sincee the beginning of the twentieth century, Van der Waals was assisted by two 
extraordinaryy professors: R. Sissingh and P. Zeeman (Julius had already left 
Amsterdamm in 1896). Sissingh assumed a heavy teaching load, but Zeeman became 
thee first pure blooded research scientist in Amsterdam physics. The experimentalist 
Zeemann - who, as an assistant in Leiden, made the discovery in 1896 of what was 
laterr called the Zeeman Effect - began collecting equipment for his magneto-optical 
researchh and systematically deployed his students in his research-program. Zeeman's 
activitiess culminated in the creation of the Physica laboratory for optical research in 
1923.. This marks the symbolic end of this second period during which physics 
evolvedd into a mature discipline. 

Researchh could also gain a firmer foothold in Amsterdam because of a 
changee in the way physics was perceived by the university's administrators. 
Gradually,, they discovered that Van der Waals and Zeeman had a huge reputation in 
internationall  scientific circles. The two physicists were rewarded with a myriad of 
awardss and honorary memberships and especially Zeeman received a number of 
interestingg offers from other universities. The university administration began to 
considerr research an important part of the physics discipline, since it apparently 
contributedd to the university's fame. It is not clear whether, and to what extent, this 
changingg perspective reflected a changing view on research and on professorships in 
societyy at large. 

19088 was the year in which Van der Waals retired. He was succeeded by 
hiss son, J.D. van der Waals jr, who became professor of theoretical physics. At the 
samee time, Ph. Kohstamm was appointed to a new extraordinary chair, created to 
preservee the Dutch tradition in thermodynamics and molecular physics based on 
Vann der Waals' scientific views. Zeeman was appointed ordinary professor, while 
Sissinghh had already been raised to that status a year earlier. In all, physics grew 
substantiallyy in this period, materially and in terms of personnel, though the number 
off  students did not rise dramatically until the beginning of the 1920's. This 
developmentt seems to reflect a general trend in Dutch science too. 

1923-19401923-1940 Consolidation period 
Thee choice of Van der Waals' successors was not a complete success. The younger 
Vann der Waals turned out not to have the passion and single-mindedness required 
forr important scientific achievements. He preferred to travel in philosophical and 
literaryy circles. After 1920, he seems to have lost the connection with current 
developmentss in theoretical physics altogether. This was the kiss of death for 
theoreticall  physics in Amsterdam, which did not recover until after the Second 
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Worldd War. Kohnstamm was also increasingly diverted by other activities, but he 
facedd the consequences and resigned from his chair of physics in 1928. 

Kohnstamm'ss successor was the dynamic A.M.J.F. Michels. With funds 
Michelss managed to obtain from companies interested in his experimental work, he 
wass able to create unparalleled high-pressure facilities in the thermodynamics 
departmentt of the Natuurkundig Laboratorium he inherited from Kohnstamm. In 
1935,, his dynamic approach was rewarded with the creation of an independent 
laboratoryy for high-pressure research, the Van der Waals Laboratorium. Around the 
timee of Kohstamm's resignation, Sissingh died and was succeeded by J. Gay. In the 
NatuurkundigNatuurkundig Laboratorium, of which he became the director, Clay created a school 
forr cosmic rayy research. Thus, by the end of the interbellum period, Amsterdam 
physicss had three laboratories, each with its own research program. 

Dutchh historiography speaks of a decreasing appreciation of science in 
societyy at large after World War One. However, this period of Amsterdam physics 
attestss to the contrary. The appreciation of science and the reputation of scientists 
hadd never been greater. University administrators granted physicists more money 
thann ever before and the general public yielded to the romantic lure of the lonely 
scientistt in his laboratory. The papers reported amply on all important events in 
Amsterdamm physics, like the opening of the Physica laboratory, the succession of 
Sissingh,, the expeditions Clay had organised for his cosmic ray research, the 
retirementt of Zeeman and the five years of tumult it took to appoint his successor. 

Thee numbers of students also reflect the popularity of physics at the time. 
Inn a period when the University of Amsterdam was not nearly of the size to which it 
greww after World War Two, physics attracted students in numbers that would inspire 
jealousyy in present-day departments of physics (in 1938, there were for example 
moree than 150 physics students in Amsterdam). 

Givenn this appreciation of science, it is understandable that the professors 
putt all their time and energy into research. With the help of an abundance of 
studentss and apparatus, more research than ever was conducted. However, this focus 
onn research was to the detriment of physics education: the professors increasingly 
neglectedd their classes for medical students and first-years science students. 

TheThe research 
Paradoxically,, scientific results in Amsterdam physics did not improve throughout 
thee whole consolidation period, even though the circumstances for research had 
improvedd greatly, compared to the earlier years. 

Vann der Waals sr., in spite of his heavy teaching load, still managed to do 
pioneeringg research in the field of molecular science and thermodynamics in the first 
decadess of physics in Amsterdam. Characteristic of his work were the ideas of unity 
andd continuity, his intuitive approach, and his strongly geometrical methods. Also 
remarkablee was Van der Waals' atomistic view, whose prominent role was also the 
markk of other Amsterdam physicists. Among Van der Waals' great achievements 
weree the 'law of corresponding states' (1880), his study on capillarity (1893) and his 
studiess on the thermodynamics of mixtures (1891). This last study gave rise to the 
'Dutchh School' of thermodynamics. 

Zeemann was able to introduce experimental magneto-optical research, as 
earlyy as the turn of the century. All during the first decade he worked on the Zeeman 
Effect,, particularly from the phenomenological point of view of W. Voigt, using the 
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inversee Zeeman Effect Over the next ten years - while waiting for his new 
laboratoryy - Zeeman continued by working on the theory of relativity. 

Kohnstammm initiated yet another experimental school of research. His main 
activityy was to build an apparatus for experiments under high pressure, in order to 
testt Van der Waals' theory of thermodynamics. From the mid 1910's, however, 
Kohnstammm ceased his research activities. 

Vann der Waals jr. carried out research in the field of molecular science and 
statisticall  physics. His research often aimed to support the theory of electrical 
monism,, to which Van der Waals subscribed. When his work as well as electrical 
monismm turned out to be unsuccessful, he stopped his research activities. 

Inn the 1930's Amsterdam physics saw the existence of three experimental 
schoolss of research. At Physica, the emphasis lay on the measurement of spectral 
liness and the use of the Zeeman Effect as an analytical tool. In Michels' department 
-- and later in his laboratory - various thermodynamical and electrical properties of 
materialss were tested and measured under high pressure. The cosmic ray research of 
Clayy and his co-workers concentrated on geographical studies, at least in the early 
thirties.. After 1935, it is more difficult to distinguish a central theme in the group's 
veryy diverse studies on cosmic rays. 

Characteristicc of Amsterdam physics research in the thirties - and partly 
responsiblee for the lack of important results - was the concentration on precise 
measurements,, which became almost an object in itself. As a result, there was too 
littl ee room for imagination and inventiveness. Another cause of the sterility of 
Amsterdam'ss research was the individualism of the physicists involved. Because 
theyy did not seek cooperation with other scientists, they were deprived of impulses 
fromfrom other points of view and other fields of research. 

Vann der Waals was capable of great achievements in his time because of his 
strongg and independent personality. Zeeman became an important experimentalist 
becausee he was at his best working all alone, in full concentration, in his laboratory. 
Thuss it is clear that individualism plays a role both in the success and the decline of 
Amsterdamm physics. 
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