
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Atomisme en individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en
1940

Maas, A.J.P.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Maas, A. J. P. (2001). Atomisme en individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen
1877 en 1940. [, Universiteit van Amsterdam]. Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/atomisme-en-individualisme-de-amsterdamse-natuurkunde-tussen-1877-en-1940(81542f03-739f-426a-ac67-849163bf1807).html


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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