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HoofdstukHoofdstuk 2 Eenheid en continuïteit 

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

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

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

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

Geciteerdd in: Ph. Kohnstamm, 'J.D. van der Waals', Algemeen Handelsblad 11 
maartt 1923. 
2211 Ph. Kohnstamm, 'Van der Waals als docent en leermeester', Faraday 8 (1937) 
34-41,, aldaar 36. 
2222 Kohnstamm, 'Van der Waals', Algemeen Handelsblad 11 maart 1923. 
2233 Kipnis, Yavelov, Rowtinson, Molecular science, 130. 
2244 Harman, Energy, force and matter, 120-148. 

66 6 



hett einde van de negentiende eeuw. Niet alleen bij Van der Waals, ook bij zijn 
generatiegenotenn Lorentz, Kamerlingh Onnes en de fysisch-chemicus Van 't Hoff, is 
dee verknochtheid aan de atoomhypothese opmerkelijk, zonder dat er overigens direct 
eenn verklaring voor te geven is. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AfbeeldingAfbeelding 2.1 Isothermen 

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

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

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

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

£V</VV = P,(V,-V,) (2.2) 

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

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

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

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

toestandsvergelijkingg herschreven worden als: 

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

(// + 3«"2 X3tt -1) = 8m (2.4) 

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

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

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

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

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

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

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

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

234 4 

roeren. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bron:: De Boer, 'Present revival', 11 

74 4 



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

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

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

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

oppervlaktespanningg O en het verloop van de dichtheid van de grenslaag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2377 Ibidem, 16-19; Kipnis, Yavelov, Rowlinson, Molecular science, 116-119. 
2388 J.D. van der Waals, 'De arbeid van Kamerlingh Onnes voor de vaderlandsche 
natuurkunde',, in: Gedenkboek Kamerlingh Onnes, 71-87, aldaar 74-75. 
2399 Ibidem, 76-81. 

76 6 



temperatuurr echter zo hoog dat er storende chemische reacties gaan optreden. Ook 
gaann bij hogere temperaturen interne trillingen van moleculen de metingen 
beïnvloeden,, vooral naarmate ze een ingewikkelder,, samengesteld karakter kennen. 
Dee metingen die het best de aannames van Van der Waals benaderden, waren te 
verrichtenn aan stoffen van een eenvoudige structuur met een lage kritische 
temperatuur.. In de praktijk voldeden de 'permanente' gassen het best aan deze eisen; 
diee bestonden uit eenatomige moleculen met een erg lage kritische temperatuur.240 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Went,, 'Hugo de Vries', 310. 
Vann Berkel, Citaten, 225-226 en 236-238. 
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