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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. 
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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 
memoriam.. Prof. dr. Adrianus Jac. van Pesch', in: Studentenalmanak 1917,63-66. 
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. 
722 R.P.W. Visser, 'Hugo de Vries (1848-1935). Het begin van de experimentele 
botaniee in Nederland', in: Blom, Brandpunt, 159-178; P. Smit, 'Hugo de Vries 
1848-1935',, in: Kox, Stevin tot Lorentz, 168-180; P.W. van der Pas, 'Vries, Hugo 
de',, DSB XIV, 95-105; F.A.F.C. Went, 'Hugo de Vries', Mannen en vrouwen van 
beteekenisbeteekenis in onze dagen 31 (1900) 262-312. 
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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 

32 2 



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. 
788 Van Lunteren, 'Meten tot weten', 52-53. 
799 Ibidem. 

33 3 



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. 

54 4 



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 
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