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HoofdstukHoofdstuk 4 Fysica in Tweestromenland 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m — - * rr (4.1) 

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

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

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

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

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

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

dtdt22 c dt 

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

dtdt22 c dt 

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

at at 

Dee laatste differentiaalvergelijking heeft de algemene oplossing: 

Z-aZ-a cos(Gï 0t + <p ) (4.5) 

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

Dee andere differentiaalvergelijkingen kennen twee combinaties als oplossing: 

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

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

en n 

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

Tweee nieuwe frequenties Wl end 2 zijn te destilleren uit: 

eH eH 
mm22 tux=ml (4.10) 

me me 

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

m\m\ +—GT2=G70
2. (4.11) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

AfbeeldingAfbeelding 4.1 Zeemaneffect bij een in drieën ontbonden beweging 

H H 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 X_ dfi_, 
fifi22 // dX 

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

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

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

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

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

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

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

Nadatt hij eerst het rumoerige Amsterdam had verruild voor de rust en 
stabielee gronden van Huis ter Heide bouwde hij naar het voorbeeld van Von Eötvös 
eenn opstelling, waarvan de kern een gevoelige torsiebalans was. Theoretisch laat zich 
afleidenn dat wanneer aan beide zijden van de balans gewichten worden bevestigd, er 
eenn torsiekracht verschijnt als er een verschil is in de verhouding van de trage en de 
zwaree massa van beide gewichten (hetgeen verband houdt met de draaiing van de 
aarde).. Zeeman vergeleek radioactieve uraniumverbindingen met niet-radioactieve 
loodverbindingenn en vond geen torsiekracht, met een nauwkeurigheid van 
1 :5106 . . 

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

oriëntatiee geen verschil was te vinden (met een nauwkeurigheid van 1 : 3 10 ). 
Dee redenering dat anisotrope kristallen mogelijk een niet homogeen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vann der Waals' conclusie luidt: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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