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Hoofdstukk 3 Groeistuipen 

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

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

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

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

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

1.. Sissingh en Zeeman 
Remmeltt Sissingh (1858-1927) moet ooit een veelbelovend onderzoeker zijn 
geweest.. Hij werd te Delfzijl geboren en studeerde in Leiden, waar hij in 1885 
promoveerdee op Metingen over de elliptische polarisatie van het licht. Vanaf 1881 
wass Sissingh assistent van Rijke, later van Kamerlingh Onnes. Hij behoorde tot wat 
enigszinss anachronistisch de eerste Nederlandse fysische onderzoeksschool zou 
kunnenn worden genoemd, waarmee het Leidse magneto-optische onderzoek wordt 
bedoeld.. Sissingh lijk t door zowel Kamerlingh Onnes als door Rijke te zijn gevormd. 
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Alss hoogleraar wees hij er de studenten nadrukkelijk op dat het hoogste doel van de 
natuurkundee het opsporen van kwantitatieve betrekkingen was, waarin het credo 
'doorr meten tot weten' valt te herkennen. De 'meer dan gewone zorg' waarmee 
Sissinghh zijn college-proeven voorbereidde doet aan de toewijding denken waarmee 
Rijkee zijn demonstratie-experimenten verrichtte. Voordat Sissingh Amsterdams 
hoogleraarr werd was hij - van 1888 tot 1897 - leraar aan de Polytechnische School te 
Delft.11 In deze periode lijk t zijn onderzoeksvuur te zijn gedoofd. Op het 
publicatiefrontt is steeds minder van hem vernomen. Van der Waals lijk t Sissingh 
voorall  als docent op het oog te hebben gehad toen hij hem als opvolger van Julius 
kandidaatt stelde. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v.B.,, 'Afscheid van prof. dr. J.D. van der Waals', Propria Cures 20 (1908) 25-26. 
Jaarverslagg 1908, U.A., archief Harting, inv. nr. 17. 
Voigtt aan Lorenz 11-5-1899, Archief Lorentz, inv nr. 84. 
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reekss van denkrichtingen - spinozisme, marxisme, neothomisme, monisme, 
symbolismee - probeerde de vaderlandse intelligentsia het medicijn te vinden voor 
watt als de ziekte van de tijd werd ervaren: materialisme, vervreemding, 
individualisme'.311 In de studentenwereld was rond de eeuwwisseling het socialisme 
populair. . 

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

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

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

311 W. Otterspeer, Bolland. Een biografie (Amsterdam 1995) 336. 
322 Heijmans, Wetenschap, 43-44. 
o-i i 
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Kohnstammm doorleefde zijn leermeesters. Om Bellaar Spruyts postume 
opusopus magnum tot stand te brengen was hij zelfs naar Berlijn gereisd om zich te 
bekwamenn in de neokantiaanse filosofie. Na dit project ontstond het idee om, samen 
mett de student J J. Hallo, hetzelfde te doen met Van der Waals' levenswerk. Van der 
Waalss doceerde tijdens de doctorale colleges veelal zijn thermodynamica. Door een 
bewerkingg hiervan te verzorgen kon in de lacune voorzien worden, dat Van der 
Waalss nooit een synthese van zijn 'Nederlandse School' het licht had doen zien. Het 
werdd een veel lastiger klus dan Kohnstamm aanvankelijk had gedacht. Van der 
Waalss was geen Lorentz die de fysica op vloeiende en samenhangende wijze 
presenteerde.. Van der Waals' lessen in een logisch geheel plaatsen bleek een klus 
diee twee jaar in beslag nam. Het eerste volume van Lehrbuch der Thermodynamik 
kwamm in 1908 tot stand en valt uiteen in drie delen: één over de eerste hoofdwet van 
dee thermodynamica, een tweede over de tweede hoofdwet en een derde deel handelt 
overr fasenevenwichten. Het tweede boek over binaire mengsels moest wachten tot 
1912,, omdat er nog veel noodzakelijk onderzoek op dit terrein werd verricht.35 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mett de promotie van Zeeman tot buitengewoon hoogleraar in 1900 was de 
komstt van de onderzoeksprofessor waarvoor Van 't Hoff vijfjaar eerder een lans 
hadd gebroken in feite gerealiseerd. Om dit te bewerkstelligen moest Van der Waals 
echterr eerst een ongebruikelijke manoeuvre uitvoeren. Van der Waals besefte zeer 
goedd dat het geen pas gaf, dat iemand met zo'n indrukwekkende ontdekking op zijn 

533 Van Dalen, Mystic, 252-255. 
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contoo als Zeeman een bescheiden positie als lector bekleedde. Maar er was geen 
grondd om zijn onderwijstaken uit te breiden, dat was trouwens ook het laatste waarop 
Zeemann zat te wachten. Op 19 december 1899 riep Van der Waals tot verbazing van 
zijnn collega's een speciale faculteitsvergadering bijeen, met als voorstel 'den heer 
Zeemann tot Buit. Hoogleraar voor te dragen'. Bij dit soort zaken wendde de 
hoogleraarr zich gewoonlijk rechtstreeks tot de curatoren, de taak van de faculteit was 
beperktt tot een adviserende. Van der Waals expliceerde 'dat zelden eene ontdekking 
zooo op prijs is gesteld als die van den Heer Zeeman en door deze titerverandering, 
ookk met het oog op de jaarwedde de grootste onbillijkheid kan worden 
weggenomen'.. Omdat hier echter geen sprake was van een vacature of een 
versterkingg van het onderwijs had hij besloten een beroep te doen op de faculteit om 
eenn actieve rol te spelen.58 De opzet slaagde en begin 1900 was Zeeman 
buitengewoonn hoogleraar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondankss de noodvoorziening bleven B en W het ruimtegebrek als precair 
beschouwen.. In 1920 meenden ze 'met het oog op de belangen van het onderwijs de 
bedoeldee uitbreiding niet langer te mogen uitstellen'.77 De gemeenteraad nam het 

722 Hbl, 'Electrische aanleg van het Natuurkundig laboratorium', Propria Cures 17 
(1906). . 
733 Gemeenteblad 1909,1ste afd., 663. 
744 Gemeenteblad, 1917,1ste afd., 240-241. 
755 Ibidem, 241. 
766 Gemeenteblad 1918,1ste afd., 703-704. 
777 Gemeenteblad 1920,1ste afd., 1278. 
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adviess over om een krediet beschikbaar te stellen van 440.000 gulden voor de bouw 
enn de inrichting.78 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GrafiekGrafiek 3.1 Kosten Amsterdamse natuurkunde 1900-1923 

'over igee personeelkosten 
DD hoogleraren 

OO onderhoud en diversen 

 nuts 
aa materiaal 

onderzoek k 
Zeeman n 

laboratorium m 
Zeemann \ 

forse e 
toename e 
studentental l 

.mm m I I 
\ \ 

lil l I I HrlHH.iJI I 

19O00 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1177 R. Sissingh, N.H. Kolkmeijer, Handleiding bij de praktische oefeningen in de 
natuurkundenatuurkunde voor eerstbeginnenden (Leiden 1911). 
1188 Sissingh aan curatoren 11-1918 G.A 279, inv. nr. 70, nr. 292. 
11 R. Sissingh, Medisch natuurkundig practicum (Amsterdam z.j.) 1. 

119 9 



tentamenn toegelaten als hij de cursus niet had doorgewerkt. De cursus eindigde met 
eenn praktisch examen.120 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ibidem,, 25. 
Vann Dalen, Mystic, 41. 

121 1 



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

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

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

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

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

1277 A. Heyting, 'In memoriam prof. Hk. de Vries', Studentenalmanak 7955,101. 
1288 K. Van Berkel, Dijksterhuis. Een biografie (Amsterdam 1996) 156-157 en 169. 
1299 Heyting, 'De Vries', 101. 
130 0 
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1333 H.P.L. Wiessing, Bewegend portret. Levensherinneringen (Amsterdam 1960) 
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verantwoordelijk,, voor de tweede CA. Lobry van Troostenburg de Bruyn (1857-
1904),, die in 1896 Gunning was opgevolgd. Toen beiden kort achter elkaar stierven 
kwamenn respectievelijk Smits en Holleman op hun plaats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Büchner,, 'Smits', 150. 
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Wetenn wij vooruit welke colleges wij hebben te volgen? Neen, geen van 
onss weet dat. Aan het begin van elk jaar moeten wij met een 
aanteekenboekjee rondloopen en aan alle laboratoria en aan de poort de 
aanplakbriefjess lezen, aanteekeningen maken van wat voor ons in 
aanmerkingg zou komen en zóó, zoo goed of zoo kwaad als dat kan, een 
roosterr samenstellen.146 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TabelTabel 3.1 Hoofdvakken vastgelegd in het Academisch Statuut van 1921 

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

Bron:: Groen, Wetenschappelijk onderwijs U, 69 

TabelTabel 3.2 Bijvakken vastgelegd in het Academisch Statuut van 1921 

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

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

Kand. . 
Kidn--
tinu u 
A A 

B B 

C C 
D D 
E E 

F F 

G G 

H H 

I I 

J J 
K K 

SaiTiaisk'limu u 

Wiskunde,, Natuurkunde met Sterrenkunde 

Wiskunde,, Sterrenkunde met Natuurkunde 

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

IJiedll  tovüiiny tol (iiHlor.ii v 

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

Scheikundee of Farmacie 

Geologie e 

Mineralogie e 

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

Bron:: Groen, Wetenschappelijk onderwijs n, 70 

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

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

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

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

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

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

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

Schouten,, 'Zeeman', 10. 
Kladaantekeningenn van toespraken bij promoties, Zeemanarchief, inv. nr. 412. 
Baggen,, Vorming door wetenschap, 132-137 en 154-156. 
Bartels,, Middelbaar onderwijs, 157; Van Berkel, Dijksterhuis, 77. 
H.A.M.. Snelders, 'Bijvoet, Johannes Martin', ÖWVII, 89. 
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industriee zat anderzijds nog altijd niet om fysici te springen. W. de Groot is voor 
zoverr bekend de eerste die in de secundaire sector terechtkwam. Hij kreeg na zijn 
promotiee een aanstelling op het Eindhovense laboratorium van Philips. Het 
verschuivenn van het accent naar onderzoeksvaardigheden in het (gevorderde) 
onderwijss had niets te maken met veranderde beroepsperspectieven. De suggestie 
vann Baggen dat het 'leren onderzoeken' werd gestimuleerd door de opkomst van 
(industriële)) laboratoria gaat niet op voor de fysici.163 De opkomst van het ideaal van 
hett 'leren onderzoeken' hing veeleer samen met het belang dat een hoogleraar als 
Zeemann zelf daaraan hechtte. 

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

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

Dee Amsterdamse universitaire gemeenschap stond bekend om de relatief 
tolerantee wijze waarop studerende vrouwen werden benaderd. Het was juist de 
natuurfilosofischee faculteit waar veel van de eerste vrouwen studeerden.165 De eerste 
natuurfilosofee was A.G. Wijthoff, die in 1881 haar studie aanving.166 Bij de 
hooglerarenn natuurkunde voltooide in 1909 de eerste vrouw haar dissertatie: H.B. 
vann Bilderbeek-van Meurs. De tweede, Graftdijk, volgde twee jaar later. Ze 
promoveerdenn bij de welwillende Zeeman die van mening was dat vrouwen goed 
warenn voor de sfeer op het laboratorium.167 Misschien namen de studentes de 

1633 Baggen, Vorming door wetenschap, 122-126. 
1644 Van Berkel, Dijksterhuis, 96-101 en 144-145. 
1655 R. Hagendijk, Het studentenleven. Opkomst en verval van de traditionele 
studentenkultuurstudentenkultuur (Amsterdam 1980) 57. 
1666 J. Diepenbrock, 'De vrouwelijke studenten*, in: H. van der Byll e.a. (red.) 
GeschiedenisGeschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1632-1932 (Amsterdam 1932) 
397-447,, aldaar 398. 
1677 De Groot, Bakker, 4Zeeman̂ 121. 



verzorgendee rol op zich zoals Truus Eymers dat in Utrecht deed. Als er 
vrouwelijkee studenten in de faculteitsvergaderingen ter sprake kwamen, lijken ze niet 
opp een uitzonderlijke wijze te zijn behandeld. Bij aanvragen voor vrijstellingen van 
collegegeldenn bijvoorbeeld werden vrouwelijke studenten niet anders dan de 
mannelijkee studenten beoordeeld. Wat betreft de afzonderlijke hoogleraren waren er 
well  andere geluiden te horen, zoals van de zeer (gereformeerd) gelovige Bakhuis 
Roozeboomm die tijdens zijn rectoraatsrede over de vrouwelijke studenten zei: 'Het 
will  mij voorkomen dat die hooge getallen en hunne sterke toename wijzen op zeer 
ernstigee storingen in de natuurlijke toestand onzer maatschappij'.169 Of Hugo de 
Vriess zijn vrouwelijke assistent J. Westerdijk nu wel of niet heeft tegengewerkt is 
nogg onderwerp van discussie.170 Brouwer vond dat vrouwen niet goed waren voor 
zijnn karma. Op het moment dat Sissingh seksistisch werd, betrof het één van zijn 
versprekingen:: 'Nu dit geval is behandeld, zullen de heeren de andere gevallen zelf 
well  willen afleiden, en de dames ook, want die zijn zeer simpel'.171 In totaal 
promoveerdenn in deze periode drie vrouwen bij de hoogleraren fysica. 

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

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

Nett als de vrouwen begonnen ook andere groepen zich te verenigen: de zich 
emanciperendee katholieken en protestanten en de niet-corpsleden in het algemeen. 
Zowell  binnen als buiten het ASC begonnen groepen eigen organisaties in het leven 
tee roepen. Het eerste verband van niet-corps studenten, de Algemeene Studenten 
Bond,, was in 1891 ten onder gegaan. In 1900 werd het Algemene Studenten 
Verbondd (ASV) in het leven geroepen, dat met name erop was gericht 

LHH Stamhuis, M.I.C. Offereins, Twee vrouwelijke natuurkundigen en hun 
promotorr in het interbellum: Lil i Bleeker, Truus Eymers en Leonard Ornstein', 
GewinaGewina 20 (1997) 98-99. 
1699 Geciteerd in: Diepenbrock 'Studenten', 405. 
1700 M. Coesèl, E. Zevenhuizen, 'Op heterdaad betrapt? Hugo de Vries en zijn 
houdingg tegenover vrouwen in de wetenschap', Gewina 23 (2000) 266-284. 
1711 Studentenalmanak 1913,438. 

LM.. Graftdijk, Magnetische splitsing van het nikkel en kobaltspectrum en van het 
ijzerspectrumijzerspectrum M400-A6500 (Amsterdam 1911); vgl: Stamhuis, Offereins, 'Truus', 
97;; Van der Zwaai aan Zeeman 2-8-1907, Zeemanarchief, inv. nr. 181. 
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studiebelangenn te behartigen. In 1903 fuseerden de ASV, het ASC en de AVSV. Het 
moestt de eenheid in het Amsterdamse studentenleven herstellen, maar het bleek een 
geforceerdee lijmpoging te zijn, die de werkelijke tegenstellingen niet kon verhullen. 
Inn 1911 werd Unitas Studiosorum Amstelodamensium (USA) opgericht die een 
levensvatbaree vereniging voor niet-corpsstudenten bleek te zijn. De houding van het 
corpss tegenover deze club van 'nihilisten' varieerde van welwillend tot koel en 
hooghartig.. De USA groeide uit tot een minder exclusieve variant van het corps. 
Behalvee dat de USA geen ontgroening kende, leek het qua organisatie sterk op het 
ASC.. Ook de respectievelijke katholieke en protestantse verenigingen: Sanctus 
Thomass Aquinas (opgericht in 1900) en het uit 1905 daterende de Societas 
Studiosorumm Reformatorum (SSR, dat overigens al een langere voorgeschiedenis 
kende),, groeiden uit tot broertjes van het corps. Aldus kwamen overeenkomstig de 
tijdgeestt in het Amsterdamse studentenleven de diverse zuilen naast elkaar te 
staan.173 3 

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

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

Nett als in de vorige periode leken de natuurkundestudenten een wat 
afzijdigee plaats in te nemen. In de genoemde (gezelligheids)organisaties speelden ze 
geenn grote rol. Misschien was het daarom dat Halting alle trends en veranderingen 
stoïcijnss langs zich heen leek te laten gaan. De vereniging kende haar eigen ups en 
downs.downs. Ook in deze periode was het merendeel van de latere promovendi in de 
natuurkundee lid van Halting en droegen ze bij aan de activiteiten, zoals Hallo die 
overr De stralingswetten van Kirchhoff sprak (in 1901); A. Snethlage bracht een keer 
hett onderwerp Radio-activiteit van de atmosfeer (1913), Reeser gebruikte in 1918 de 
titel:: Over de geschiedenis van den osmotische druk. Toch traden er veranderingen 
op.. In het eerste decennium van de eeuw schommelde het ledental tussen de twintig 
enn dertig. In het tweede decennium nam het aantal leden toe, tot tussen de dertig en 
veertig.766 Maar tegelijkertijd namen de activiteiten af. De vergaderingen werden 
steedss slechter bezocht en het werd moeilijker om bestuursfuncties vervuld te krijgen 
enn sprekers te vinden. Het lijk t erop dat veel studenten zich lieten overhalen om twee 
guldenn contributie te betalen, misschien ook met de beste bedoelingen om actief te 

PJ.. Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van de geest. De Universiteit van 
AmsterdamAmsterdam tussen 1935 en 1950 (Amsterdam 1998) 15-26. Hagendijk, 
Studentenleven*Studentenleven* 68-75. 
1744 L. Ligtenberg, B. Polak, Een geschiedenis van Propria Cures 1890-1990 
(Amsterdamm 1990) 68. 
1755 Geciteerd in: Wiessing, Bewegend portret, 142. 
1766 Ledenlijsten, U.A., archief Halting, inv. nr. 42-44.. 
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worden,, maar zich daar uiteindelijk toch niet toe wisten te bewegen. Blijkbaar 
sloegenn ook de natuurfilosofen hun vleugels uit over de verpozingen die het 
studentenlevenn en de grote stad boden en die moeiteloos de concurrentie aankonden 
vann een lezing over de geschiedenis van de rekenkunde of over de betekenis van de 
theoretischee natuurkunde. Wellicht had inmiddels ook de natuurkundestudent een 
watt ruimer budget voor andere bezigheden. Kenmerkend voor de malaise van de 
naoorlogsee jaren bij Halting is een briefje aan het bestuur waarin een lid bedankt 
voorr een aangeboden bestuursfunctie omdat hij had ontdekt dat hij zijn 'heele 
benoemingskanss dank[t] aan 't eenige malen achter elkaar verschijnen van verleden 
jaar*.1777 Tegen het eind van de jaren 1910 werden de vergaderingen steeds schaarser 
enn in 1920 kwamen de activiteiten geheel stil te liggen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

P.J.. Knegtmans, 'Een eeuwig verlangen: het contact tussen student en docent', in: 
E.. Baaijens, A. Fortuin, H. van Galen e.a. (red.), Een eeuw Universiteit van 
Amsterdam.Amsterdam. Jaarboek 1999 (Amsterdam 1999) 11-21. 
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tee verjagen; maar het wil niet uit me, blijf t me vasthouden. Hiermee eindig 
ik.182 2 

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

1822 Cand., 'In memoriam. Prof. dr. H.W. Bakhuis Roozeboom. Overleden 8 februari 
1907',, Propria Cures 18 (1906-1907) 197. 
1833 Notulen 7-6-1904, U.A., archief NPF, inv. nr. 4. 
1844 Dagboek Zeeman, Zeemanarchief, inv. nr. 314,22. 
1855 Notulen 1-5-1918, U.A.,archief NPF, inv. nr. 4; jaarverslag 1921-1922 en 1922-
1923,, U.A., archief NPF, inv. nr. 11. 
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TabelTabel 3.4 Promovendi natuurkunde deel 2 

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