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HoofdstukHoofdstuk 5 Flamboyante fysici 

Mensenn worden ouder en veranderen. Dat geldt ook voor hoogleraren natuurkunde. 
Vann der Waals jr. verloor zijn aspiraties als fysicus en maakte sterk de indruk 
helemaall  ermee op te houden de ontwikkelingen in zijn vakgebied te volgen. Hij 
bleeff  op een venijnige, onaangename toon een ouderwetse fysica onderwijzen 
waarmeee de studenten weinig konden. Ook Kohnstamm liet de fysica varen, maar 
namm daarvan de consequentie en beëindigde in 1928 zijn buitengewoon 
hoogleraarschap.. Sissingh toonde zich in zijn laatste jaren van zijn meest bekrompen 
zijde.. Hij stierf onverwacht in 1927, eenjaar voor zijn emeritaat. Ook Zeeman 
verloorr zijn elan. Zijn onderzoek blonk nog altijd uit in experimenteel vernuft, maar 
hett was een stuk minder baanbrekend. En waar hij voorheen zo doelbewust zijn 
wensenn wist te verwezenlijken, ontglipte hem nu het een en ander. Assistenten 
klaagdenn dat hij hun belangen niet goed behartigde en met zijn emeritaat in 1935 
verloorr hij de slag om zijn eigen opvolging, de vijfjaar durende anticlimax van dit 
verhaal. . 

Zeemann had hetgeen hij bereikte te danken gehad aan zijn reputatie als 
fysicuss en aan zijn rustige en tactische manier van opereren. Wie als Amsterdams 
fysicuss in deze periode echter iets voor elkaar wilde krijgen moest zich de stijl van 
straatvechterr aanmeten en de confrontatie aangaan met de luidruchtige en 
flamboyantee fysici die vanaf eind jaren twintig hun stempel op de Amsterdamse 
fysicaa gingen drukken: Clay, de opvolger van Sissingh, en Michels, de opvolger van 
Kohnstamm.. Met deze verzameling van eigenzinnige, botsende of juist zich 
terugtrekkendee fysici ging de Amsterdamse natuurkunde een stuurloos tijdperk in. 

1.. Onder hoge druk 
Sissinghh komt in zijn laatste jaren in de faculteit meer dan ooit naar voren als het 
'krengigee kereltje' waarmee Vestdijk hem karikaturiseerde. Hij vond dat leerjongens 
teveell  betaald kregen, weigerde als enige een landelijke petitie te ondertekenen voor 
eenn verbetering van de salariëring van middelbare schooldocenten en toonde zijn 
misnoegenn over de oprichting van een astronomisch instituut voor collega 
Pannekoek.. Hij wilde ook van de cum laude-regelïng af, toen hij constateerde dat 
Brouwerr bij een promotie strengere maatstaven had gehanteerd dan Zeeman soms 
deed.. En hij klaagde over het niveau van eerstejaars studenten en over hun 'onsolide 
wijze'' van studeren.' Toen Sissingh zich in 1923 directeur mocht noemen van het 
Natuurkundigg Laboratorium werd Kohnstamm zo moedeloos van Sissinghs pogingen 
omm ten koste van de thermodynamische afdeling zoveel mogelijk middelen en 
bevoegdhedenn binnen te halen, dat hij toen al overwoog zijn professoraat erbij neer 
tee leggen.2 Er lijk t haast een duivels complot achter te hebben gescholen dat juist 
dezee geborneerde directeur met Michels in zijn laboratorium opgescheept raakte. De 
kleingeestigee hoogleraar die zich liet voorstaan op zijn autoriteit werd 

11 Vergadering curatoren 14-7-1924, G.A. 279, inv. nr. 98; faculteitsvergadering 5-
12-1923,, 30-5-1924 enn 11-3-1925, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
22 Kohnstamm aan Zeeman 23-7-1923, Zeemanarchief, inv. nr. 441. 
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geconfronteerdd met de machtsmens die zich door niets of niemand liet beteugelen, 
ookk al was hij slechts assistent. 

Antoniuss Mathias Johannes Friedrich Michels (1889-1969) was de oudste 
zoonn van een Amsterdamse onderwijzer met zeven kinderen. Aanvankelijk leek hij 
inn zijn vaders voetsporen te treden. In 1909 haalde hij een onderwijzersakte. 
Vervolgenss ving hij echter een academische studie aan, die na zijn kandidaats werd 
onderbrokenn door de Eerste Wereldoorlog, toen hij in het leger diende. Hij bracht 
hett tot eerste luitenant. Zijn studie lag in deze tijd echter niet geheel stil. Regelmatig 
wass Michels in uniform op het laboratorium te vinden, terwijl zijn legerpaard buiten 
wachtte.. Na zijn doctoraal wis- en natuurkunde in 1919 werd hij assistent bij 
Kohnstamm,, voor wie hij altijd een grote bewondering heeft gekoesterd. Om de 
studiee te bekostigen en vervolgens om het salaris van assistent aan te vullen was hij 
leraarr op gymnasium en HBS en gaf hij privé-lessen.4 

Michelss benutte zijn avonduren voor een promotie-onderzoek over 
metingenn bij hoge druk. Hij had braaf met de beschikbare middelen een acceptabel 
proefschriftt kunnen fabriceren om als doctor door het leven te gaan, maar dat was 
niett zijn stijl. De ambities van 'imperiumbouwer' Michels, zoals Knegtmans hem 
typeert,, reikten verder. Sinds Kohnstamm zich halverwege de jaren 1910 van het 
fysischh onderzoek had afgekeerd, lag de thermodynamische afdeling stil. De 
moleculairee fysica was ook uit de mode geraakt bij de Amsterdamse studenten, maar 
Michelss bespeurde dat het atoommodel van Bohr nieuwe theoretische 
aangrijpingspuntenn bood aan de moleculaire fysica en dat er in de fysica behoefte 
wass aan nauwkeuriger metingen bij hoge drukken. Michels had de plaats gevonden 
omm zijn imperium te laten ontkiemen.3 

Hett is bij Michels nauwelijks duidelijk wat doel en middel was. Was de 
uitbouww van de thermodynamische afdeling het wat uit de hand gelopen resultaat van 
zijnn inspanningen om de nauwkeurigheidsmetingen te kunnen verrichten die hij zich 
hadd voorgenomen, of waren de wetenschappelijke aspiraties het vehikel om zijn 
expansieneigingenn te dragen? Hij begon in elk geval met een tomelozee energie aan 
dee verbetering van de thermodynamische inboedel te werken. Zo ontwierp hij zelf 
eenn drukbalans waarmee ongeveer honderd keer nauwkeuriger metingen konden 
wordenn verricht bij hoge druk dan tot dan toe mogelijk was. Michels bracht ook 
verbeteringenn in het nauwkeurig vaststellen van de andere essentiële 
thermodynamischee variabelen: volume en temperatuur. Omdat naast de 
nauwkeurigheidd van de apparatuur de zuiverheid van de grondstoffen voor goede 

33 Mededeling dr. J.P.J. Michels. 
44 Over Michels: P.J. Knegtmans, 'Onderwijs, wetenschap en particulier initiatief aan 
dee Universiteit van Amsterdam, 1920-1950', in: Knegtmans, Kox, Nut en eer, 79-
105,, aldaar 83; F. Vermeulen, 'De moeizame start van een onnavolgbaree geleerde', 
HetHet Parool 17-2-1990; A.M.J.F. Michels, 'De historische ontwikkeling van het Van 
derr Waals-fonds en van de Boyle Stichting', nota Michels uit zijn persoonlijk 
nalatenschapp 5-2-1963, 2; N.J. Trappeniers, 'In memoriam prof. dr. A.M.J.F. 
Michels',, Nederlands tijdschrift voor natuurkunde 35 (1969) 355-357; J. de Boer, 
'Levensberichtt van A.M.J.F. Michels (31 december 1889-2 augustus 1969)', 
JaarboekJaarboek KA.W. 1969-1970, 265-267. 
55 Knegtmans, 'Particulier initiatief, 83-84; Vermeulen, 'Moeizame start'; Michels, 
'Historischee ontwikkeling', 2. 
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experimentelee resultaten cruciaal was, keerde Michels terug naar de studiebanken en 
haaldee zijn doctoraal scheikunde. Bij Kamerlingh Onnes was hij een tijdje één dag in 
dee week assistent om de lage-temperatuurtechnieken te leren kennen. Met dit alles 
creëerdee Michels een uniek potentieel om het doel te bereiken dat hij zich had 
gesteld:: de nauwkeurigheid van hoge-drukmetingen vergroten en het bereik van de 
metingenn verhogen tot een paar duizend atmosfeer.6 

Niett alleen de technische voorwaarden moesten echter zijn verwezenlijkt. 
Omm het beoogde experimentele werk te verrichten moest het laboratorium worden 
aangepastt en van de juiste apparatuur worden voorzien. Als assistent was Michels 
echterr niet in de positie om het universiteitsbestuur om middelen te vragen. Hij 
kwamm natuurlijk prompt in botsing met Sissingh toen hij dat toch deed. Eén van de 
conflictenn spitste zich toe op kleine aanpassingen aan gas-, water- en 
elektriciteitsleidingenn die Michels had laten verrichten en op zijn verzoek om een 
nieuwee draaibank. Wat betreft die draaibank vond Sissingh dat de oude nog best te 
reparerenn was en dat wanneer iemand al recht had op een nieuwe draaibank, hij dat 
zelff  was, want hij had er maar één en de thermodynamica twee. 'Dit klemt te meer, 
waarr de afdeeling Thermodynamica onder het Directoraat van Prof. P. Zeeman, eene 
boor-,, frais- en walsmachine verkreeg die in de mijne ontbreken'.7 

Meerr principieel was Sissinghs punt 'dat de aanvragen door mij als 
Directeurr [behoren te] geschieden, die voor de belangen van het geheele gebouw 
heeftt te zorgen'.8 Deze reactie van Sissingh was in de verhoudingen van die tijd 
zekerr niet onbegrijpelijk. Zelf was hij indertijd immers door directeur Zeeman op 
zijnn nummer gezet toen hij zonder diens fiat de bestuurders had gevraagd om 
middelen.. En toen was hij zelf nota bene hoogleraar. De gemoederen tussen de 
ondernemendee assistent en de lichtgeraakte directeur-hoogleraar liepen inmiddels 
behoorlijkk op. Kohnstamm zag zich genoodzaakt de burgemeester te vragen de 
bemiddelingenn die hij had ondernomen, te ondersteunen: 'Ondanks mijn ernstige 
pogingenn na ons gesprek in October om ook hier in vrede te leven, vrees ik dat dat 
niett zal gaan tenzij ik van U bij mijn pogingen eenigen ruggesteun ontvang.'9 

Michelss werkte hard. Buiten zijn activiteiten aan de universiteit besteedde 
hijj  naar het schijnt alleen al 22 tot 30 uur per week aan les op school en gaf hij 
daarnaastt vijftien uur per week privé-onderwijs.10 Het stelde hem in staat de 
aankopenn van instrumenten en de extra instrumentmakershulp gedeeltelijk zelf te 
bekostigen.. Een precisiebalans spaarde hij bijeen met honderd uur privélessen, zoals 
hijj  eens plastisch voorrekende.11 Via contacten met het bedrijfsleven, dat 
geïnteresseerdd was in processen bij hoge druk, wist hij zijn middelen verder uit te 
bouwen.. Sissingh zag met argusogen hoe het koekoeksjong in zijn laboratorium de 
apparatuurr en het ondersteunend personeel uitbreidde en hoe de kleine collegezaal 
dee gedaante van een werkplaats aannam, nadat Kohnstamm en Van der Waals, die 
daarr hun colleges verzorgden, deze gewillig aan Michels hadden afgestaan. 

66 Michels, 'Historische ontwikkeling', 3; nota Van der Waals en Zeeman, G.A. 279, 
inv.. nr. 162, nr. 349; Trappeniers, 'Michels', 355-356. 
77 Sissingh aan wethouder van onderwijs 15-2-1924, G.A. 5191,1925-3433. 
88 Ibidem. 
99 Kohnstamm aan burgemeester 21-2-1924, G.A. 279, inv. nr. 145, nr. 45. 
100 Nota Van der Waals en Zeeman, G.A. 279, inv. nr. 162, nr. 349. 
111 Michels, 'Historische ontwikkeling', 3. 
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Daarnaastt begon Michels nog eens (gevorderde) studenten aan te trekken. In het 
cursusjaarr 1925-1926 werkten er vier kandidaten, een doctorandus en een Engelse 
assistent,, waardoor de thennodynamische afdeling niet alleen groter en voller, maar 
ookk nog drukker werd. In een brief aan de curatoren waarschuwde Sissingh dat de 
activiteitenn van het Van der Waalsfonds op den duur zouden leiden tot een derde 
laboratoriumm waarvan het (financiële) gewicht vroeg of laat op de schouders van de 
gemeentee terecht zou komen. 'En de vraag is, kan de stad de drie laboratoria 
bekostigen?? Ik acht dit onmogelijk.' Uiteindelijk zou het Natuurkundig 
Laboratoriumm er de dupe van worden, 'en het is juist dit laboratorium, dat van de 
driee het minst gemist kan worden'.12 

Dee activiteiten van het Van der Waalsfonds maakten intussen een 
ongekendee opleving door. Halverwege de jaren twintig waren de grootste technische 
moeilijkhedenn opgelost en kon het hoge-drukonderzoek een aanvang nemen. Gassen, 
vloeistoffenn en vaste stoffen werden onder hoge druk gezet en hun isothermen, hun 
samendrukbaarheid,, viscositeit, elektrische eigenschappen en oplosbaarheid werden 
mett grote nauwkeurigheid gemeten. In 1935 kwam Sissinghs profetie uit en kon deze 
arbeidd worden verricht in een eigen laboratorium, dat Michels tot stand had weten te 
brengenn en dat de naam Van der Waalslaboratorium kreeg. 

Dee laatste hevige confrontatie tussen Sissingh en Michels ontstond toen 
Kohnstammm vanwege zijn pedagogische activiteiten per 1 januari 1927 verlof nam 
alss hoogleraar natuurkunde. Mogelijk hing dit verlof direct samen met een ambitieus 
projectt waaraan hij in 1924 was begonnen. In een zevendelige cyclus onder de titel 
HetHet waarheidsprobleem (waarvan drie delen daadwerkelijk verschenen) wilde 
Kohnstammm een volledige personalistische filosofie ontvouwen. Om dit in alle rust te 
kunnenn volbrengen was hij verhuisd naar Ermelo waar hij in een 'afzonderlijk 
gebouwdee studeerhut' zijn ideeën aan het papier toevertrouwde. Halverwege de jaren 
twintigg was ook het Nutsseminarium voor Pedagogiek na eenn moeizame start goed 
gaann functioneren, wat voor Kohnstamm ook een reden kan zijn geweest om afstand 
tee nemen van zijn werk als fysicus.13 Maar het is evengoed mogelijk dat Kohnstamm 
dee weg voor Michels wilde vrijmaken. Dat laatste was volgens Michels' student R.O. 
Gibsonn in elk geval zo toen kohnstamm zijn verlof medio 1928 liet omzetten in 
ontslagg en Michels (nog altijd assistent) 'leider der werkzaamheden van het Van der 
Waalsfonds'' werd.14 

Kohnstammm liet het universiteitsbestuur weten dat hij zijn taken overdroeg 
aann Michels. Tot Sissinghs afgrijzen ging dit gepaard met een verzoek van het Van 
derr Waalsfonds om uitbreiding van het personeel van de thermodynamische afdeling, 
verhogingg van het krediet, en om een uitbouw van het Natuurkundig 
Laboratorium.Mett het oog op het toenemend aantal studenten was meer 
ondersteunendd personeel nodig, in de vorm van een bediende en een leerjongen. 
Michelss betaalde al een leerjongen uit eigen zak. Omdat Michels inmiddels ook zelf 
voorr vijfduizend gulden aan apparatuur had aangeschaft, 'voor de voortzetting der 

122 Sissingh aan wethouder van Onderwijs 22-7-1925, G.A. 5191,1925-3433; 
Sissinghh aan curator Delprat 4-12-1926, G.A. 279, inv. nr. 153, nr. 298; bestuur Van 
derr Waalsfonds aan B en W 6-12-1926, G.A. 5191,1928-698. 
133 Mulder, Beginsel en beroep, 101-112 en 119. 
144 R.O. Gibson, 'The father of industrial progress', Chemistry and industry 19 
augustuss 1980, 635-641, aldaar 639. 
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proeven'' en voor het experimentele werk van de studenten, stelde het Fonds een 
materieell  krediet voor van drieduizend gulden. En verbouwing van het Natuurkundig 
Laboratoriumm werd hard nodig geacht. Kohnstamm en Van der Waals moesten op 
eenn 'zeer ongerieflijke wijze' telkens een ander lokaal voor hun lessen zoeken sinds 
zijj  de kleine collegekamer aan Michels hadden geofferd, de arbeidsinspectie had al 
geklaagdd over de slechte werkomstandigheden, opstellingen konden door gebrek aan 
ruimtee niet worden opgebouwd, en de instrumenten die een zaal deelden met een 
zuurkastt en een slijpinrichting raakten door respectievelijk roest en slijpdeeltjes 
aangetast.. Men vreesde eveneens schade voor de mensen die zich noodgedwongen in 
éénn ruimte bevonden met de kwikzuivering, waar soms hoeveelheden van 25 kilo 
tegelijkk werden behandeld. Tussen het laboratorium en het water van de 
Muidergrachtt was nog wel ruimte om een stuk aan te bouwen.15 

Sissinghh boorde alle argumenten aan die hij tegen deze plannen kon 
bedenken.. Allereerst waren er enkele procedurele bezwaren. Kohnstamm kon niet 
zomaarr op eigen houtje een opvolger aanwijzen, daarover ging de faculteit, en bij 
aanpassingenn aan het laboratorium moest hijzelf als directeur worden betrokken. 
Dee concrete bezwaren tegen de plannen begonnen met het standpunt dat er eerst in 
dee behoeften van de bestaande laboratoria moest worden voorzien. Vooral natuurlijk 
diee van zijn eigen, achtergestelde laboratorium. Vervolgens kwam de 
thermodynamischee afdeling er wat betreft de personele bezetting volgens Sissingh al 
goedd vanaf, zeker in vergelijking met het Natuurkundig Laboratorium. De 
wetenschappelijkee prestaties van het Fonds vond hij allerminst indrukwekkend en het 
toenemendee onderwijs aan kandidaten was een oneigenlijke en ongewenste activiteit: 
'Hett Fonds is hiervoor niet aangewezen en aan diens medewerking bestaat geen 
behoefte.. Het is allerminst in het belang der studenten deze, zooals nu geschiedt, te 
onttrekkenn aan de experimenteele opleiding in het Laboratorium Physica onder 
leidingg van Prof. P. Zeeman.*17 Dat het bestuurslid van het Van der Waalsfonds 
Zeemann hiermee zelf moeite had, blijkt echter nergens uit. 

Ookk de plannen tot uitbouw van het laboratorium vonden in Sissinghs ogen 
geenn genade. De uitbouw zou licht wegvangen voor de smederij, die ook de rook 
niett meer kwijt zou kunnen, en de te bebouwen ruimte was te klein. Sissingh zou 
Sissinghh niet zijn als hij er ook niet op zou wijzen dat zo'n verbouwing een kostbare 
zaakk is. Met wat interne verhuizingen en geschuif van instrumenten was voldoende 
aann de eisen tegemoet te komen, en de verhalen over het giftig zijn van kwik waren 
zwaarr overdreven.18 

Sissinghh gooide het over een andere boeg bij zijn bezwaren tegen het 
overnemenn van Kohnstamms lessen door Michels. In de faculteitsvergadering wees 
hijj  erop dat alleen in Amsterdam de thermodynamica en de theoretische fysica waren 
gescheiden.. Van der Waals moest Kohnstamms lessen maar overnemen, waarmee de 

155 Bestuur Van der Waalsfonds aan B en W 6-12-1926, G.A. 5191,1928-698; 
notulenn faculteitsvergadering 2-2-1927, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
166 Sissingh aan curatoren 3-5-1927 en 8-3-1927, G.A. 279, inv. nr. 153, nr. 298; 
Sissinghh aan curator Delprat 4-12-1926, G.A. 279, inv. nr. 153, nr. 298. 
177 Sissingh aan curatoren 8-3-1927, G.A. 5191,1928-698. 
188 Faculteitsvergadering 2-2-1927, G.A. 1020, inv. nr. 6; Sissingh aan curatoren 8-3-
1927,, G.A. 5191,1928-698; Sissingh aan curatoren 8-3-1927, G.A. 279, inv. nr. 
153,, nr. 298. 
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situatiee gelijk werd aan die in de andere universiteiten. Michels was ook niet de 
geschiktee persoon om het van Kohnstamm over te nemen: 

Hijj  is overladen met werkzaamheden. Naast een zware onderwijsfunctie 
aann de R.K. jongens HBS is hij leider van het Van der Waalsfonds en rijdt 
hijj  op zijn motorfiets van het ene laboratorium naar het andere. Hij werkt 
onderr hooge druk. Spreker wil wel toegeven, dat het oorspronkelijk 
minderr gunstig oordeel van Kamerlingh Onnes over de capaciteiten van 
dee heer Michels is gewijzigd, maar dat neemt niet weg, dat hij veel te veel 
tee doen heeft. Hij werkt ook 's avonds op het laboratorium.19 

Smits,, die kennelijk Sissinghs ware intenties begreep merkte snedig op 'dat wij niet 
alss medici voor de gezondheid van de Heer Michels hebben te zorgen'. Sissingh 
kreegg met zijn protesten geen poot aan de grond, behalve wat betreft zijn inschatting 
vann de gevaren van kwik (Michels zou overigens in de loop der jaren een 
kwikvergiftigingg opdoen20). Zowel de faculteit als het universiteitsbestuur toonden 
zichh waarderend over Michels' activiteiten en welwillend tegenover zijn wensen. Hij 
kreegg de gewenste leerjongen, een bediende en een (eenmalig) krediet van 
drieduizendd gulden.Ook werd hem de zorg toevertrouwd voor het thermodynamisch 
onderwijs.. Wat betreft een eventuele uitbouw besloot het gemeentebestuur te 
wachtenn totdat Sissingh met emeritaat ging en de eisen van diens opvolger aan het 
laboratoriumm bekend waren. Door het plotselinge overlijden van Sissingh in 1927 
konn het zoeken naar een opvolger iets eerder beginnen. 

2.. De keuze voor Clay 
Hett stond vast dat Sissinghs opvolger een grote verantwoordelijkheid voor het 
onderwijss zou krijgen, zelfs al zou hij niet al diens onderwijstaken op zich nemen. 
Voortss zou hij het verouderde en uitpuilende laboratorium moeten leiden en 
moderniseren,, maar ook moest hij een man zijn met een wetenschappelijke reputatie. 
Ditt was geen profiel waar veel wetenschappers voor in aanmerking kwamen, maar er 
wass één Nederlandse fysicus die alles in zich had om de honneurs van de vacature-
Sissinghh op zich te nemen. Het was de Groningse hoogleraar experimentele fysica D. 
Coster.. Deze natuurkundige paarde onbetwiste wetenschappelijke kwaliteiten aan 
organisatorischee vaardigheden en was een uitstekend docent. Coster kwam duidelijk 
naarr voren uit de adviezen van Nederlandse fysici die door de faculteit waren 
aangeschreven.21 1 

Costerr (1889-1950) stamde uit een Amsterdams onderwijzersgezin en was 
voorbestemdd om zelf onderwijzer te worden. Zoals zoveel talentvolle en 
gedisciplineerdee natuurwetenschappers van bescheiden komaf, lukte het Coster om 
naastt zijn onderwijzerschap een studie af te ronden. Hij deed dat in eerste instantie 
bijj  Ehrenfest. Het moet een hele belevenis zijn geweest voor een natuurkundestudent 
omm Lorentz' Weense opvolger als leermeester te krijgen. In de steile Nederlandse 
academischee gemeenschap gedroegen de hoogleraren zich formeel en afstandelijk. 

199 Faculteitsvergadering 2-2-1927, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
200 Mededeling dr. J.P.J. Michels. 
211 Faculteit aan Nederlandse fysici 10-12-1927, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 

166 6 



Ehrenfestt (1880-1933) was het tegendeel van dit alles: gepassioneerd, 
onconventioneell  en persoonlijk tot op het benauwende af. Een selecte groep 
uitverkorenen,, waaronder Coster, kregen van 'oom Socrates' de theoretische fysica 
volgenss een onnavolgbare didactiek ingegoten.22 Om zijn experimentele 
vaardighedenn te ontwikkelen ging Coster vervolgens naar W. de Haas in Delft. 
Costerr begon zijn wetenschappelijke productie met onderzoek naar röntgenspectra. 
Hijj  verbleef onder andere enige tijd in Kopenhagen bij Bohr, waar hij zijn 
wetenschappelijkee naam vestigde met een artikel dat hij samen met zijn gastheer 
schreef,, waarin Bohrs theorie van het periodiek systeem werd uitgewerkt voor 
röntgenspectra.. Een samenwerking tussen Bohr, Coster, en G. Hevesy leverde de 
ontdekkingg op vann het element hafnium.23 

Inn 1924 werd Coster hoogleraar in Groningen. Het lukte nog wel eens om 
hooglerarenn te verleiden om het wat provinciaalse Groningen te verruilen voor de 
hoofdstad,, zoals Van der Waals jr. indertijd. Coster voelde er ook wel voor om naar 
Amsterdamm te komen maar had in Groningen net drie jaar besteed aan de 
gereedkomingg van een nieuw laboratorium en had geen zin om in Amsterdam nog 
eenss een renovatie van een laboratorium te leiden. Bovendien kwam er een lector die 
hemm van zijn grootste onderwijsbesognes afhielp. Dat waren voor Coster redenen om 
zijnn Groningse leerstoel aan te houden.24 

Eenn tweede kandidaat was nog korter in beeld. Het was J.M. Burgers 
(1895-1981),, hoogleraar aëro- en hydrodynamica te Delft. Burgers was net als zijn 
vriendd Coster gepokt en gemazeld in de natuurkunde bij Ehrenfest, en had als 
assistentt van Kamerlingh Onnes experimentele vaardigheden opgedaan. Burgers 
maaktee als student de nodige indruk. Na zijn doctoraal bood Lorentz hem een baan 
aann als conservator van het natuurkundig laboratorium van de Teylers Stichting en 
nogg voor zijn promotie viel hem het professoraat in Delft ten deel. Burgers' 
leeropdrachtt in Delft betekende de introductie van een nieuw vakgebied en met de 
opbouww daarvan toonde hij aan leiding te kunnen geven. ^ Deze opbouw was echter 
ookk precies de reden waarom hij onmiddellijk het Amsterdamse aanbod afwees. De 
aëro-- en hydrodynamica begon net bij de studenten in de smaak te vallen en Burgers 
hadd goede hoop dat zijn laboratorium zou worden uitgebreid. Ondanks aandringen 
vann Coster en Ehrenfest besloot hij de Technische Hogeschool niet in de steek te 
laten.26 6 

Tott hier was het allemaal uiterst helder verlopen. Twee onbetwist 
competentee kandidaten waren benaderd, en beiden hadden gedecideerd geweigerd. 

M.J.. Klein, Paul Ehrenfest. The making of a theoretical physicist (Amsterdam, 
Londonn 1970); M.J. Klein, 'Ehrenfest, Paul*, DSBIV, 292-294. 
233 H.A. Kramers, 'Levensbericht van Dirk Coster (5 October 1889-12 februari 
1950)',, Jaarboek K.A.W. 1951-1952,198-201; J.A. Prins, 'Coster, Dirk', DSB DJ, 
429-430;; H. Brinkman, 'Coster, Dirk', BWNU1,114-116. 
244 Zernike aan faculteit 24-12-1927 en Kramers aan faculteit 11-1-1928, G.A. 1020, 
inv.. nr. 206; faculteitsvergadering 28-3-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6; nota, G.A. 279, 
inv.. nr. 157, nr. 78; Coster aan Mannoury 19-4-1923, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 
255 F. Alkemade, 'Biography', in: F.T.M. Nieuwstadt, J.A. Steketee (red.), Selected 
paperspapers of J.M. Burgers (Dordrecht 1995), x-xcii, aldaar xii-xxvii ; 
266 Ehrenfest aan Zeeman 23-12-1927, Zeemanarchief, inv. nr. 486; faculteit aan 
curatorenn 5-6-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
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Hett werd een stuk schimmiger toen Burgers' bijna-naamgenoot Burger in beeld 
kwam.. H.C. Burger (1893-1964) was in 1918 in Utrecht bij Ornstein gepromoveerd 
enn werkte daarna enige jaren bij Philips. In 1922 keerde hij terug naar Utrecht als 
lectorr in de propedeutische natuurkunde. Tevens werd hij in het Utrechtse onderzoek 
dee rechterhand van Ornstein. Zijn onderzoek richtte zich vooral op 
intensiteitsmetingenn van spectraallijnen. Samen met W.J.H. Moll wist hij bovendien 
eenn aantal opmerkelijke verbeteringen aan te brengen in meetapparaten. Kenmerkend 
wass ook bij Burger dat hij experimentele vaardigheden combineerde met een flinke 
theoretischee bagage.27 

Dee taken waarvan Burger zich in Utrecht als lector uitstekend kweet: het 
verzorgenn van elementair onderwijs en het verrichten en leiden van experimenteel 
onderzoek,, behelsde ongeveer wat werd gevraagd van de nieuwe hoogleraar in 
Amsterdam.. Op het eerste gezicht leek de benoeming van Burger dus voor beide 
partijenn aantrekkelijk. De faculteit noemde Burger, in een aanbeveling aan de 
curatoren,, 'scherpzinning, zoowel op theoretisch als op experimenteel gebied'. 
Ornsteinn beval zijn eerste luitenant aan als een 'uitnemend docent, van groote 
plichtbetrachtingg (...) die met energie begonnen werk afmaakt'. Burger zelf, die al 
eenss een aangeboden leerstoel in Delft had laten schieten, liet weten graag in 
aanmerkingg te komen voor Sissinghs leerstoel.M 

Dee faculteit was echter allerminst eensgezind geweest. Slechts een krappe 
meerderheidd had ermee ingestemd om Burger voor te dragen. Sommige 
faculteitsledenn vonden dat Burger in de eisen die hij stelde nogal hoog van de toren 
blies.. De botanicus Stomps noemde Burger zelfs een eenvoudige lector die 
exorbitantee eisen stelde. Burger eiste inderdaad nogal wat. In de eerste plaats had d 
hijj  tot in detail uiteengezet hoe een ingrijpende verbouwing en uitbouw het 
laboratoriumm in een acceptabele staat konden brengen. Er moest onder meer een 
plafondd halverwege de hoge collegezaal worden gelegd waarmee een extra 
verdiepingg werd gecreëerd, er moest een werkplaats worden aangebouwd en de 
zolderr moest bruikbaar worden gemaakt Voor een modern gebruik van het 
laboratoriumm waren extra personeel en 25.000 gulden aan instrumentarium nodig. 
Datt was ongeveer evenveel als Zeeman had gekregen voor de inrichting van 
Physica.30 0 

Burgerr was ongetwijfeld bekend met de problemen die er tussen Michels en 
Sissinghh hadden bestaan en wist dat Michels op de nominatie stond om als opvolger 
vann Kohnstamm een sterkere positie te krijgen. Het liefst wilde hij dat Michels een 
apartt laboratorium zou betrekken, indien dit niet het geval zou zijn moest het 
duidelijkk zijn wie de baas was: 'In geen geval kan ik echter genoegen nemen met een 
toestand,, waarbij deze [Michels], naast mij als directeur, een zelfstandige positie zou 

277 J.G. van Cittert-Eymers, 'Burger, Herman Carel', DSB U, 600-601; A.J.H. 
Vendrik,, 'In memoriam prof. dr. H.C. Burger', Nederlands tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 32 (1966) 1-4; Heijmans, Wetenschap, 51-137. 
288 Faculteit aan curatoren 5-6-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
299 Faculteitsvergadering 31-5-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6; Stomps aan faculteit 13-1-
1928,, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
300 Burger aan Zeeman 26-5-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78; vergadering 
curatorenn 10-9-1928, G.A. 279, inv. nr. 99; Burger aan Delprat 23-10-1928, G.A. 
279,, inv. nr. 157, nr. 78. 
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innemen.. Hoewel ik gaarne Dr. Michels volkomen vrijheid zal geven bij zijn werken, 
moett ik toch verlangen, dat hij bij het gebruik van ruimte en hulpmiddelen van het 
laboratoriumm zich aan mijn leiding onderwerpt*31. Ook voor het onderwijs wenste 
Burgerr een strakke taakverdeling. Er moest een aparte lector komen voor het 
onderwijss aan de medische studenten. Hijzelf zou het gehele kandidaatsonderwijs 
verzorgen,, met inbegrip van Michels' warmteleer.32 

Dee curatoren vonden hetgeen Burger op tafel legde ook aan de royale kant. 
Inn de zomerr van 1928 vonden enkele moeizame onderhandelingen plaats, maar toen 
gingenn ze toch in ruime mate akkoord. Het laboratorium was nu eenmaal oud en 
verwaarloosdd en daarom moest er in de buidel worden getast. Ook de argumenten 
voorr een heldere taakverdeling tussen Burger en Michels waren overtuigend genoeg 
enn de curatoren waren bereid om Burger vrij te stellen van het grootste deel van het 
propedeutischh onderwijs. Het plan was om Michels als lector Kohnstamm te laten 
opvolgenn en hem daarnaast in te zetten bij het elementaire onderwijs. Michels ging 
hiermeee akkoord, maar had al laten weten dat hij niets ervoor voelde om alle 
propedeutischee colleges te doceren. De curatoren bedachten hierop een verdeling, 
waarbijj  Michels twee van de drie college-uren per week zou geven, en Burger het 
anderee deel voor zijn rekening zou nemen. Deze splitsing van de colleges kon in hun 
ogenn ook zonder problemen geschieden want de propedeutische natuurkunde 
bestondd uit afgeronde delen als warmte, licht, elektriciteit en magnetisme, enzovoort. 
Hett afnemen van tentamens zou over beiden worden verdeeld.33 

Dee curatoren trokken hier de streep. Ze vonden dat ze erg ruimhartig waren 
geweest.. Op het punt van het propedeutisch onderwijs moest Burger maar zijn goede 
will  tonen en een kleine concessie doen. Op 22 oktober zette de burgemeester een en 
anderr uiteen in een gesprek met Burger met het verzoek om snel met een definitief 
antwoordd te komen. Twee dagen later kwam dat antwoord. Burger accepteerde de 
benoeming.. Maar wel onder zijn onveranderde voorwaarden. Hiermee was de kous 
af.. De faculteit kon gaan werken aan een nieuwe voordracht.34 

Hett was voor de Amsterdamse betrokkenen een raadsel hoe dat ene college-
uurtjee een struikelblok kon worden. Burger stond niet bekend als een lastig persoon. 
Ookk kan het niet hoeven geven van propedeutisch onderwijs op zichzelf een conditio 
sinesine qua non zijn geweest. In Utrecht gaf hij immers ook dergelijk colleges. Hij werd 
inn 1950 nota bene hoogleraar in de medische fysica en bleef altijd met toewijding 
docerenn voor medische studenten.35 Volgens Van der Waals was Ornstein het kwade 
geniuss achter Burgers 'zonderlinge gedrag'. Burger zelf zou wel op de voorwaarden 

311 Burger aan Zeeman 26-5-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
322 Ibidem; vergadering curatoren 10-9-1928, G.A. 279, inv. nr. 99; Burger aan 
Delpratt 23-10-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
333 Nota Delprat 23-6-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78; 'Verslag in zake de 
besprekingg betreffende de vacature-prof. Sissingh ten raadhuize op 9-7-1928', 
ibidem;; Delprat aan Burger 22-7-1928, ibidem; vergadering curatorenn 10-9-1928, 
G.A.. 279, inv. nr. 99; faculteitsvergadering 7-11-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6; 
Michelss aan Zeeman 20-9-1928, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 

'Besprekingg met dr. H.C. Burger uit Utrecht en den burgemeester als president-
curatorr op 22-10-1928', G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
355 Vendrik, 'Burger', 2-4. 
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vann de curatoren naar Amsterdam zijn gekomen, maar Ornstein had hem bezworen 
datt wanneer hij zijn poot maar stijf hield, hij alles zou krijgen wat hij wilde. 

Ornsteinn had een inschattingsfout gemaakt, maar had wel degelijk het 
sentimentt in Amsterdamse kringen goed ingeschat dat het moeilijk was om een 
goedee Nederlandse fysicus naar Amsterdam te krijgen. Desalniettemin doken er al 
snell  vier nieuwe kandidaten op. Het waren Michels - die hiermee zowel op de 
nominatiee stond om Kohnstamm op te volgen als Sissingh - de hoogleraar 
natuurkundee te Bandung Clay, Zeemans oud-student H.R. Woltjer en de Groningse 
hoogleraarr theoretische natuurkunde Zernike.37 Michels werd vooral door Van der 
Waalss jr. naar voren geschoven, maar kwam verder niet serieus in beeld. Mogelijk 
mett uitzondering van Zeeman (en burgemeester W. de Vlugt, waarvan de 
gereformeerdee Woltjer een geloofsgenoot was38) was er ook niemand die echt warm 
liepp voor Woltjer. Zijn experimentele werk werd solide genoemd, maar ook saai of 
zelfss middelmatig. Hetzelfde gold voor de docent en de persoon Woltjer, waarvan 
weinigg bezieling uit gingen. Woltjer werkte sinds zijn promotie in 1914 op het 
Leidsee laboratorium waar hij 'rustig en nauwgezet' onderzoek deed naar magnetisme 
bijj  lage temperaturen en waar hij experimentele fysica doceerde. 

Clayy was afkomstig uit de school van Kamerlingh Onnes, waar hij 
onderzoekk deed naar elektriciteit en magnetisme bij lage temperaturen. Hij was in 
19200 hoogleraar geworden aan de net opgerichte Technische Hogeschool te 
Bandungg en had indruk gemaakt door er een laboratorium naar Leids model neer te 
zetten,, compleet met instrumentmakersopleiding. Daarnaast had Clay een belangrijke 
wetenschappelijkk vondst op zijn conto staan. Op een reis van Indië naar Nederland in 
19277 mat Clay dat de kosmische straling bleek toe te nemen naarmate hij verder van 
dee evenaar verwijderd raakte. Dit bleek een belangrijke aanwijzing te zijn dat 
kosmischee straling niet uit elektromagnetische straling bestond, zoals velen dachten, 
maarr uit door het aardmagnetisch veld geleide geladen deeltjes. Tijdens Clays 
kandidatuurr in Amsterdam was het belang van deze vondst echter nog niet 
doorgedrongenn (ook bij Clay zelf niet, zie paragraaf 6.3). Niemand die zijn mening 
overr Clayy ventileerde bracht diens onderzoeksresultaten voor het voetlicht. De 
voornaamstee reden waarom Clay in de adviezen naar voren kwam waren zijn 
organisatorischee gaven. Hoewel Ehrenfest op kenmerkende wijze ook zijn 
menselijkee eigenschappen in het licht wenste te stellen: 'Clay ist durch FREUDIGE 
Initiatieve,, rasches, energisches Handeln, ausgezeichnet und ist dabei DENNOCH 
stetss ein liebenswuerdiger, vertraeglicher und zuverlaessiger Kamerad'. Clay was 
bovendienn 'ein froher Mensch und hat Humor' en zou het ongetwijfeld goed met 
Michelss kunnen vinden.40 

366 Van der Waals aan Otten 8-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
377 Faculteitsvergadering 7-11-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
388 Pannekoek aan Clay 19-11-1928, archief Clay, inv. nr. 234. 
399 Nota van een curator 'vacature Sissingh', G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78; Coster 
aann Delprat 27-11-1928, ibidem; Een curator aan burgemeester, ibidem; Nota 
Delpratt 23-6-1928, ibidem; faculteit aan curatoren 14-12-1928, G.A. 5191,1929-
329. . 
400 Ehrenfest aan Zeeman 12-11-1928, G.A. 5191,1929-329; Ehrenfest aan Zeeman 
12-11-1928,, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 
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Zernikee (1888-1966) was een 'gewone Amsterdamse jongen' die in zijn 
geboorteplaatss scheikunde studeerde, in Groningen assistent werd van de astronoom 
Kapteynn en vervolgens aldaar hoogleraar mathematische fysica werd. Als theoreticus 
hadd hij veel met Qrnstein samengewerkt op het gebied van de statistische fysica, 
maarr hij was daarnaast vooral veel te vinden in het laboratorium van zijn collega 
Costerr en wilde graag een experimentele leerstoel.41 Bovendien wilde hij terug naar 
zijnn geboortestad. Coster bepleitte Zernike bij de Amsterdamse faculteit Hij 
verzekerdee dat Zernike, 'een man van geniale invallen' was, dat hij naast zijn 
wetenschappelijkee kwaliteiten grote belangstelling voor het elementaire onderwijs 
hadd en dat hij bovendien met een 'klare en prettige voordracht' zou doceren. 
Ornsteinn voegde hieraan toe dat Clay daarentegen 'middelmatig van begaafdheid' 
was,, en dat Woltjer 'door zijn werk geenerlei aanspraak op een professoraat' had.42 

Zernikee was inderdaad even briljant als veelzijdig. De weg die hij in 
Costerss laboratorium insloeg leidde in de jaren dertig tot de ontwikkeling van de 
fasecontrastmicroscoop,, waarvoor hij in 1953 de nobelprijs zou ontvangen. Er 
kleefdenn echter ook bezwaren aan Zernike. Hij voldeed aan het romantische beeld 
vann het verstrooide en grillige genie, en dat is geen ideaal profiel voor iemand die de 
leidingg kreeg en de reorganisatie moest gaan leiden van een 'bedrijf als het 
Natuurkundigg Laboratorium. Hij was, zoals ook Coster moest toegeven, 'miraculeus 
slordig',, sprong van de hak op de tak met zijn onderzoek, en maakte vaak studies 
niett af, omdat hij halverwege zijn interesse verloor. 'Van de drie bekende eischen 
doorr Faraday aan beoefenaars der wetenschap gesteld: "work, finish, publish" wordt 
slechtss de eerste door Zernike vervuld', aldus Haga. Wie hem in een laboratorium 
zijnn gang liet gaan, was binnen de kortste keren alles kwijt: 'Het gevolg hiervan was 
datt men genoodzaakt werd de bewegingsvrijheid van den Heer Zernike te beperken, 
jaa zelfs, dat andere laboranten er toe kwamen, zonder te vragen, instrumenten en 
toestellenn bij hem (hoogleeraar!) in gebruik, terug te nemen; hij zelf bracht immers 
nooitt iets terug en dit niet opzettelijk, maar omdat hij er niet aan dacht'.43 

Dee faculteit kwam niet tot consensus. Vooral Van der Waals was (toen 
duidelijkk was dat Michels onvoldoende steun ontving) op de hand van Clay. 
Brouwer,, Stomps en Pannekoek waren de meest fervente voorstanders van Zernike. 
Zeemann koos voor Clay, tot ontstemming van Stomps, omdat Zeeman zich eerst voor 
Zernikee had uitgesproken.44 Na stemming bleek Clay de voorkeur te genieten boven 
Zernikee en kon het volgende schimmige spel beginnen.43 

Allereerstt ontvingen curatoren een voordracht waarop Zernike helemaal 
niett meer voorkwam: na Clay prijkte Woltjer op de tweede plaats.46 Clay werd 
keurigg aanbevolen aan de gemeenteraad: 'Deze natuurkundige paart aan 
wetenschappelijkee verdiensten en groote experimenteele bekwaamheden een sterk 

411 H.J. Groenewold, 'In memoriam prof. dr. F. Zernike', Nederlands tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 32 (1966) 77-79; H. Brinkman, Frits Zernike: Groninger 
nobelprijsdrager,nobelprijsdrager, 1888-1966 (Groningen 1988) 1-18. 
422 Coster aan Delprat 27-11-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78; Coster en Ornstein 
aann Van der Wielen 8-11-1928, ibidem. 
433 Haga aan curatoren 4-4-1929, G.A. 5191,1929-329. 
444 Stomps aan Zeeman 7-11-1928, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 
455 Faculteitsvergadering 16-11-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
466 Vergadering curatoren 8-1-1929, G.A. 279, inv. nr. 99. 
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organisatorischh talent, hetgeen voor de belangrijke onderwijstaak, welke hier vervuld 
moett worden, van niet geringe beteekenis is te achten'. Clay zou op dezelfde 
voorwaardenn als Burger worden aangesteld.47 Voordat de raad de voordracht kon 
bekrachtigenn ontving hij echter een petitie die was ondertekend door Coster en de 
Utrechtsee fysici Kramers, Ornstein en Moll, waarin zij hun onvrede uitten over de 
taakverdelingg die voor de Amsterdamse natuurkunde was bedacht. Ze memoreerden 
datt Sissingh de zwaarste onderwijslast van alle Nederlandse fysici had gedragen. 

Tott onze spijt zien wij nu, dat de voordracht van B. en W. strekt om een 
gewoonn hoogleeraar te benoemen, aan wie de geheele omvangrijke 
onderwijstaakk van Prof. Sissingh wordt opgedragen en daarnaast een 
lectorr aan te stellen, die slechts met het onderwijs in een klein onderdeel 
vann de natuurkunde, dat in de algemeene gang van het hooger onderwijs 
vann ondergeschikt belang is, belast wordt.48 

Mett zo'n onderwijsbelasting kon Sissinghs opvolger nooit aan onderzoek toekomen. 
Alss een meer 'rationele arbeidsverdeeling' zou worden gekozen, zouden meer 
(goede)) Nederlandse fysici zich voor het ambt beschikbaar willen stellen. 

Nuu was deze petitie van wetenschappers aan de Amsterdamse gemeenteraad 
opp zich al een opmerkelijke actie, nog opvallender was het dat de ondertekenaars 
niett juist op de hoogte schenen te zijn van de taken diee aan de nieuwe hoogleraar 
werdenn toebedeeld. Het was immers geenszins de bedoeling dat de nieuwe 
hoogleraarr Sissinghs taken geheel op zich nam. Van de ondertekenaars moest in elk 
gevall  Ornstein beter weten, na de onderhandelingen van Burger. Volgens Van der 
Waalss was Ornstein ook nu het kwade brein. Van der Waals, zo zette hij uiteen in 
eenn brief aan de curator Otten, vermoedde dat Ornstein zijn blunder wilde 
goedmakenn die Burger het hoogleraarschap had gekost en daarom deze actie op touw 
hadd gezet. De petitie moest ervoor zorgen dat de voordracht werd teruggezonden 
naarr de faculteit en dat vervolgens Burger wellicht weer in beeld kon komen. Om de 
petitiee ook door de anderen ondertekend te krijgen, zo speculeerde Van der Waals 
verder,, moest Ornstein met deze verkeerde voorstelling op de proppen komen. Van 
derr Waals bezwoer curatoren niet op de beslissing terug te komen. Hij vertrouwde 
hunn toe dat hij zelf altijd al zijn twijfels had gehad bij Burger, die weliswaar als 
wetenschapperr bekender was dan Clay, maar die altijd 'onder Ornstein's wieken' 
wass gebleven. Daar tegenover stond dat Clay zich in moeilijke omstandigheden 
staandee had kunnen houden. Clay was, zo wilde Van der Waals maar zeggen, geen 
tweederangss Burger en verdiende alle vertrouwen.49 De Amsterdamse fysici kregen 
steunn uit Leiden, waar De Haas, Fokker en Ehrenfest volgens Van der Waals 
'verbaasdd en verontwaardigd waren over het adres van de heeren Ornstein es.' en 
bereidd waren een tegenactie op te zetten. Er werd echter voor gekozen om de boel 
niett verder in het openbaar te laten escaleren. Tot een openlijk conflict tussen 

477 Curatoren aan gemeenteraad 15-1-1929, G.A. 5191,1929-329; Zeeman aan Clay 
21-11-1928,, Zeemanarchief, inv. nr. 486. 
488 Kramers, Coster, Ornstein en Moll aan gemeenteraad 4-2-1929, G.A. 5191,1929-
329. . 
499 Van der Waals aan curator Otten 8-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
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Utrechtt en Groningen enerzijds en Amsterdam en Leiden anderzijds groeide deze 
kwestiee hierdoor niet uit50 

Alss het zijn bedoeling was dat de voordracht werd teruggezonden, kreeg 
Ornsteinn zijn zin. In een besloten zitting van de gemeenteraad werd dit beklonken. 
Echterr niet zozeer vanwege de voorstelling van zaken in de protestbrief, maar 
vanwegee het feit dat het de gemeenteraadsleden ter ore was gekomen dat Zernike als 
wetenschapperr hoger werd aangeslagen dan Clay: 

Sommigenn meenden zelfs, dat Prof. Zernike beschouwd moet worden als 
eenn geniaal geleerde. Indien dit zoo is, dan meenden de bedoelde 
raadsleden,, dat het gemis van zekere eigenschappen, die in den leider van 
eenn laboratorium gewenscht geacht moeten worden niet zooveel gewicht 
inn de schaal mag leggen, dat alleen op grond daarvan de Raad de 
gelegenheidd om zulk een geleerde aan de Universiteit te verbinden zou 
moetenn laten voorbijgaan.51 

Omm het laboratorium draaiende te houden zou naast Zernike een assistent met 
organisatorischee aanleg kunnen worden benoemd. De argumentatie toont aan dat de 
tijdd dat de Amsterdamse natuurkunde als een hulpvak werd gezien ver weg lag. 
Wetenschappelijkk aanzien, daar ging het nu om. (Er moet overigens wel bij worden 
aangetekendd dat de geboren Amsterdammer Zernike veel sympathisanten had onder 
dee gemeenteraadsleden.52) 

Dee voorstanders van Zernike in de faculteit, die mogelijk de opponerende 
gemeenteraadsledenn hadden gesouffleerd, dachten er ook zo over. Eén van hen 
meendee tijdens de nieuwe beraadslagingen in de faculteit, waarin de keus tussen 
Clayy en Zernike opnieuw moest worden gemaakt, dat het bezit van organisatorische 
kwaliteiten n 

zeerr overschat wordt. Wie ze lijk t te bezitten valt dikwijls tegen, terwijl 
hett schijnbaar gebrek er aan dikwijls meevalt (...) Organisatorische 
talentenn kunnen wetenschappelijk zuiver steriel zijn. De vraag is niet bezit 
Prof.. Clay organisatorische talenten, maar is hij wetenschappelijk goed? 

Enn het antwoord hierop, aldus het faculteitslid, was dat 'de Heer Clay niet de thans 
aangewezenee is tegenover de Heer Zernike, die een meer geniale aanleg heeft'.53 

Faculteitsledenn van het andere kamp vonden de kwalificatie 'geniaal' voor Zernike 
overdrevenn en vreesden dat 'op den duur een conflict tusschen de hem opgedragen 
taakk en persoonlijke neigingen niet zou kunnen uitblijven.' De faculteit kwam er niet 
uit,, maar kon wel aan de curatoren laten weten dat Zernike als 'de meest 
beteekenendee als wetenschappelijk man en universeel geleerde' werd beschouwd. 
Anderzijdss schreef ze de oplossing waarbij een assistent werd aangesteld om het 
laboratoriumm draaiende te houden niet te zien zitten, onder meer omdat een assistent 

Notaa van een curator met chronologisch overzichtje van de gebeurtenissen, G.A. 
279,, inv. nr. 157, nr. 78; Fokker aan curatoren 29-3-1929, G.A. 5191,1929-329. 
511 Enkele gemeenteraadsleden aan curatoren 19-3-1929, G.A. 5191,1929-329. 
522 Pannekoek aan Clay 19-11-1928, archief Clay, inv. nr. 234. 
533 Faculteitsvergadering 21-3-1929, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
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altijdd maar tijdelijk in dienst is en omdat met deze constructie de hiërarchie tussen 
hoogleraar-directeurr en zijn ondergeschikten vertroebeld raakt.54 

Dee curatoren besloten maar weer om de Nederlandse hoogleraren 
natuurkundee aan te schrijven teneinde de keus tussen Zernike en Clay te kunnen 
bepalenn (waarbij overigens duidelijk werd uiteengezet welke onderwijsverdeling zij 
beoogden).555 De enquête liet niets aan duidelijkheid over. Buiten de Amsterdamse 
faculteitt bleek er geen enkele steun voor Zernike te bestaan. Coster was de enige die 
dee loftrompet afstak over Zernike maar liet enkele dagen later op die aanbeveling 
eenn brief volgen waarin hij zijn lofzang gedeeltelijk herzag. Hij schreef zich te 
kunnenn voorstellen dat Zernikes 'persoonlijke eigenschappen de vrees wekken, dat 
hett organiseren en leiden van een laboratorium niett zijn sterkste zijde zal blijken te 
zijn.'566 Het lijk t er haast op dat Coster zelf graag van Zernike had afgewild. 

Inn de binnengekomen adviezen werden steevast de organisatorische 
prestatiess van Clay genoemd en werd er gewezen op het gebrek daaraan bij Zernike. 
Zelfss Moll, één van de ondertekenaars van het protest aan de gemeenteraad, volgde 
ditt stramien. Van Zernikes vermeende geniale inslag werd weinig melding 
gemaakt.577 De keuze voor de nieuwe hoogleraar was derhalve niet moeilijk meer.58 

Vanaff  1 oktober 1929 was Clay Amsterdams hoogleraar. 

3.. Hegelen en regelen 
Jacobb Clay (1882-1952) was een boerenzoon uit het noordhollandse Berkhout. 
Hoewell  hij als enige zoon was voorbestemd om het bedrijf over te nemen, gaven zijn 
ouderss toe aan zijn wens om gymnasium te doen. Na het gymnasium volgde een 
studiee wis- en natuurkunde bij Lorentz en Kamerlingh Onnes in Leiden. In zijn 
studietijdd raakte Clay in de ban van de Leidse filosoof Bolland. G.J.PJ.Bolland 
(1854-1922)) was een autodidact van lage afkomst die het huzarenstukje van Van der 
Waalss had herhaald. Vanuit het hulponderwijzerschap klom hij op tot hoogleraar. 
Nett als Van der Waals was Bolland een krachtige persoonlijkheid en een solist, die 
err niet van hield als iemand het waagde zijn uitgesproken mening te trotseren. In 
tegenstellingg tot Van der Waals was Bolland echter bijzonder polemisch ingesteld. 
Watt heet, hij joeg iedereen tegen zich in het harnas op een kleine schare volgelingen 

544 Faculteit aan curatoren 22-3-1929, G.A. 1020, inv. nr. 206. 
555 Curatoren aan Nederlandse fysici 27-3-1929, G.A. 5191, 1929-329. 
566 Coster aan curatoren 1-4-1929 en 5-4-1929, G.A. 5191, 1929-329. 
577 Map, G.A. 5191, 1929-329. 
588 Curatoren aan B en W 16-4-1929, G.A. 5191, 1929-329. 
599 Over Clay: K. van Berkel, Citaten, 241-263; E.W. Beth, 'In memoriam Jacob Clay 
(Berkhout,, 18 Januari 1882 - Bilthoven, 31 mei 1955)', Algemeen Nederlands 
tijdschrifttijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie 47 (1954-1955) 233-235; H.F. Jongen, 
'Clay,, Jacob', BWN I, 111-113; J.A. Prins, 'Clay (Claij), Jacob', DSB JU, 312-313; 
G.W.. Rathenau, 'Levensbericht van Jacob Clay (18 Januari 1882 - 31 Mei 1955)', 
JaarboekJaarboek K.A.W. 1955-1956, 209-213; The Dutch members of the general editorial 
committee,, 'In memoriam Jacob Clay', Synthese. An international journal for the 
logicallogical and the psychological study of the foundations of science 9 (1954-1955) 
423-427;; L. Pyenson, Empire of reason. Exact sciences in Indonesia 1840-1940 
(Leidenn e.a. 1989)135-154. 
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na.. Deze Bollandisten beleden een eredienst aan Hegel, althans het wonderlijke 
woordenspell  dat Bolland van Hegels dialectiek maakte. Tot deze bijna sektarische 
groepp 'hegelende' Bollandisten behoorde Clay.60 

Err bestond geen tussenweg tussen het volkomen aanhangen van Bolland en 
hett afvallig zijn. Waarschijnlijk is Bolland de enige die het ooit nodig vond om 
Lorentzz finaal (en bij herhaling) af te branden: 'Zoo stamelt dan bij monde zelfs van 
eenenn Lorentz de natuurkunde, wanneer zij over Ruimte spreken zal en Tijd, 
erbarmelijkk onmagistrale klanken'.61 Het moest tussen Bolland en Clay uiteindelijk 
well  mislopen. Ondanks zijn bewondering voor de filosoof stond de integriteit en de 
intellectuelee superioriteit van Lorentz voor Clay buiten alle verdenking. 2 

Hoewell  wat jaren jonger valt Clay tot dezelfde generatie te rekenen als 
Kohnstammm en Van der Waals jr. Dat hij zich in de filosofie ging bewegen maakt 
hemm dus nog niet een 'bijna on-Nederlandse verschijning'.63 Wat hem ook niet 
onderscheiddee van zijn Nederlandse collega's was het atomisme dat hij aanhing. Dat 
goldd alleen voor de vorm die dat atomisme aannam. Voor Van der Waals sr. was het 
atoomm een realiteit, omdat hij er eenvoudigweg in geloofde. Een atoom was gewoon 
eenn atoom. Van der Waals jr. zag het atoom als een verdichting van de ether, wat hij 
gebruiktee om alle fysische verschijnselen tot het elektrisch monisme te kunnen 
herleiden.. Voor Clay daarentegen was een atoom geen buiten de mens om werkelijk 
bestaandd verschijnsel, maar een concept ('categorie') waarin 'de geest de natuur 
analyseert'.. Een atoom was niet waarneembaar en de omschrijving ervan als een 
hard,, volkomen elastisch en ondeelbaar bolletje, was weinig realistisch. Het 
atomismee liet bovendien nog tal van vragen open over zijn eigen grondaannamen.64 

'Inn de natuur op zichzelf bestaan geen atomen', benadrukte Clay, om in poëtisch-
idealistschee trant te vervolgen: 'Op zich zelve is de natuur een chaos, ene wildernis. 
Begrenzing,, beperking, bepaaldheid heeft de natuur voor zich zelve niet, alle 
verschijnselenn komen tegelijk voor, en loopen door elkaar(...) Allerlei doeleinden 
doorkruisenn elkaar, en zij schaadt en vernietigt zich zelve. Zij is de ware Proteus, die 
zichh in alle vormen en gestalten vertoont. Zij is op zich zelve raadselachtig, 
geheimzinnig,, zij is van zichzelve vervreemd'.65 

Dee atomisten beschouwen, zo vervolgde Clay, de grondslag van de materie 
alss een 'veelheid van gelijkwaardige eenheden'. Deze constructie maakt het mogelijk 
omm de 'geheele getallenleer en wiskunde op de materie en hare verschijnselen toe te 
passen'.666 Dat Clay zichzelf als atomist bestempelde, is omdat hij het concept 
succesvollerr vond dan concurrerende visies op de grondslag der materie zoals de 
continuïteitsopvattingg die Van der Waals jr. aanhing met etherstromen en -
verdichtingen. . 

Dee visie die Clay gaf op het atomisme was een voorbeeld van wat hij 
beschouwdee als de taak van de natuurfilosoof. In de wetenschappelijke praktijk werd 

Otterspeer,, Bolland, passim. 
611 Ibidem, 493. 
622 Van Berkel, Citaten, 250-261. 
633 Vgl: ibidem, 241. 
644 J. Clay, 'Natuurphilosophie en atomistiek', Tijdschrift voor wijsbegeerte 1 (1907) 
64-84,, aldaar 70-74. 
655 Ibidem, 80. 
666 Ibidem, 77. 
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voldoendee gedaan aan de empirische verwerking en aan het zoeken naar verbanden 
tussenn de waarnemingen. Er ging daarentegen te weinig aandacht uit naar de 
grondbegrippenn die aan de wetenschappelijke theorieën ten grondslag liggen. Dat 
eenn verkeerd gebruik daarvan de wetenschap op het verkeerde been kan zetten 
bewijzenn de voorbeelden van de geluidstof en phlogiston. Bespiegelingen over de 
aardd van materie of andere grondbegrippen beschouwde Clay als de taak van de 
natuurfilosoof.67 7 

Clayy had in Leiden bij Kamerlingh Onnes (bij wie hij assistent was) voor de 
experimentelee richting gekozen en promoveerde in 1908. In 1907 verhuisde hij naar 
Delftt waar hij een betrekking als HBS-leraar kreeg. Vanaf 1913 combineerde hij die 
mett een privaatdocentschap natuurfilosofie aan de Technische Hogeschool aldaar. 
Zijnn ambities lagen duidelijk op dat terrein. Er verschenen intussen uiteenzettingen 
vann Clay over 'ruimte en meetkunde*, 'materie' en over wetten in de 
natuurwetenschap.688 Tevens was hij lid van diverse filosofische gezelschappen. Dat 
zijnn filosofische talenten hoog werden aangeslagen blijkt wel uit het feit dat hij in 
19222 serieus in beeld kwam als opvolger voor Bolland. 

Clayy had zich toen echter al lang en breed losgemaakt van Bolland. Hoewel 
hijj  als natuurfilosoof de bewaker van het wetenschappelijke grondplan wilde zijn, 
gebeurdee in de loop der tijd feitelijk precies het tegenovergestelde. De 
natuurwetenschapp bleek voor Clay veeleer de toets voor filosofische systemen te 
zijn.. Op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten bestreed Clay de Kantiaanse 
visiee van Heijmans en zijn school, maar uiteindelijk - in de jaren voor 1920 - viel 
ookk Bollands filosofie van haar voetstuk. Clay bleef Hegel toegenegen vanwege het 
ideaall  dat diens filosofie bezat om geest en werkelijkheid, subject en object, 'in één 
geheell  van noodwendigen samenhang [te] omspannen'. Maar om in harmonie te 
kunnenn worden gebracht met de ontwikkelingen in de natuurwetenschap, volstond 
Bollandss conservatieve en rigide interpretatie van Hegel niet.69 

Clayss carrière kreeg een onverwachte wending toen hij in 1920 een 
hoogleraarschapp natuurkunde kreeg aan de Technische Hogeschool te Bandung. 
Voorr zijn vertrek naar Indië spijkerde Clay zijn fysische vaardigheden bij in het 
laboratoriumm van Rutherford waarmee de terugkeer naar het front van de 
natuurwetenschapp werd ingezet. Clay ging zich in Indië bezighouden met onderzoek 
naarr atmosferische elektriciteit. Samen met zijn vrouw, die hij in het Leidse 
laboratoriumm had leren kennen, deed Clay in het kader van dit onderzoek ook 
metingenn naar de ultragammastraling - zoalss de kosmische straling toen werd 
genoemdd - op bergtoppen, in een vliegtuig, een boot of gewoon in Bandung 
(paragraaff  6.3). 

Zijnn onderzoek als Amsterdams hoogleraar en dat van zijn studenten bleven 
hieropp voortborduren (paragraaf 6.4). Er werden metingen gedaan in mijnen, onder 
water,, hoog in de atmosfeer aan ballonnen of gewoon in het laboratorium, en dit 

J.. Clay, De drieledigheid der natuurkennis (Haarlem 1912) 5-18. 
688 J. Clay, Schets eener kritische geschiedenis van het begrip natuurwet in de 
nieuwerenieuwere wijsbegeerte (Leiden 1915); J. Clay, 'Natuurphilosophische studies. I. De 
materiee en hare attributen', Tijdschrift voor wijsbegeerte 12 (1918) 1-35; J. Clay, 
'Natuurphilosophischee studies, n. Natuurwetten en hare vorming', ibidem, 341-379; 
J.. Clay, 'Ruimte en meetkunde', Tijdschrift voor wijsbegeerte 5 (1911) 47-59. 
699 Van Berkel, Citaten, 250-260. 
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alless met steeds betere apparatuur. In 1933-1934 maakte Clay een wereldomvattende 
expeditie.. De bedoeling was om nieuwe bewijzen voor het deeltjeskarakter van de 
kosmischee straling te verzamelen, en de ioniserende werking ervan op de atmosfeer 
(diee resulteerde in de zogenaamde secundaire straling) zo goed mogelijk in kaart te 
brengen.. Clays onderzoeksschool naar kosmische stralen zou zo'n tweehonderd 
publicatiess opleveren. In de loop van de jaren dertig kreeg de filosofie ook weer 
sterkerr Clays aandacht. Hij bleek een ontwikkeling te hebben doorgemaakt naar een 
meerr (neo)positivistische richting.70 Voor de Amsterdamse studenten verzorgde hij 
eenn colloquium natuurfilosofie. 

Clay,, in het bezit van een impulsief temperament, paarde een grote 
werkkrachtt aan initiatief en doorzettingsvermogen. Bij alle activiteiten vielen Clays 
organisatorischee bemoeienissen en leiderschap op. Dit manifesteerde zich het sterkst 
naa de oorlog toen allerlei organisaties het licht zagen die de wetenschappelijke 
krachtenn moesten bundelden of de relatie tussen samenleving en wetenschap dienden 
tee verstevigen. Clay was een vroeg voorbeeld van de 'netwerk-wetenschappers' die 
naa 1945 het beeld gingen bepalen van de Nederlandse natuurwetenschap. Hij werd 
onderr meer één van de oprichters en voorzitter van de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoekk der Materie (FOM) en voorzitter van het bestuur van de Internationale 
Schooll  voor Wijsbegeerte. Maar al veel eerder toonde Clay zich een organisator. Als 
voorzitterr van de Vereniging voor Wijsbegeerte stond hij aan de wieg van het 
Tijdschriftt voor Wijsbegeerte, waarvan hijj  ook redacteur werd. In Indië gaf hij het 
fysischee onderwijs vorm, maar hij bemoeide zich er net zozeer met het 
voorbereidendd onderwijs en met het culturele leven van Bandung. 

Aangekomenn in Amsterdam kon hij verder gaan met het reorganiseren van 
hett Natuurkundig Laboratorium. Omdat hij dat niet op bevredigende wijze voor 
elkaarr kreeg, maar misschien simpelweg vanuit zijn drang om te domineren, meende 
hijj  dat hij de teugels van de Amsterdamse fysica strakker in handen moest krijgen. 
Hijj  zag zijn kans daartoe schoon bij het emeritaat van de onaantastbare Zeeman in 
1935.. Hij beschouwde de afzonderlijke, zelfs afzijdige positie van Physica als 
inefficiëntt Het uitpuilende en slecht geëquipeerde Natuurkundig Laboratorium, 
stondd ermee in schril contrast. Clay stelde pogingen in het werk om ook het 
directoraatt over Physica te krijgen. In 1933 schreef hij aan de curatoren: 

Omm tweeërlei reden lijk t het mij met het oog op de toekomst gewenscht de 
natuurkundigee collegekamer, practica en onderzoekingsruimten te 
concentreeren.. In de eerste plaats brengt een concentratie mede, dat men 
voorr alle richtingen van onderwijs en onderzoek kan volstaan met één 
centralee werkplaats, met één electriciteitsvoorziening, een centrale 
verwarming,, een ventilatie inrichting van het gebouw, het welk tot 
besparingg van inrichting en personeel kan leiden. In de tweede plaats 
brengtt het vereenvoudiging van de 
verdeelingg van het onderwijs, aangezien alle docenten in een complex 
vereenigdd zijn en daardoor - hoe de bezetting ook moge zijn -
verschillendee combinaties mogelijk zijn.71 

700 Van Berkel, Citaten, 262-263. 
711 Clay aan curatoren 5-5-1933, Zeemanarchief, inv. nr. 30. 
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Watt Clay verzuimde hierbij te vermelden was dat 'concentratie' ook inhield dat -
buitenn Michels' afdeling - de (experimentele) fysica ondubbelzinnig in één hand 
kwam,, en wel die van Clay. Dat was de inzet waarmee hij de strijd om de erfenis van 
Zeemann zou ingaan. 

4.. Tussen techniek en wetenschap 
Ookk Michels zat intussen niet stil. Hij begon zich vanaf eind jaren twintig een 
behoorlijkee reputatie te verwerven door zijn contacten met het bedrijfsleven en de 
fondsenn die hij daaruit wistt te peuren. Het is gezien zijn grote dadendrangg opvallend 
datt hij pas in 1939 tot (buitengewoon) hoogleraar werd benoemd. Zelf hield hij het 
eropp dat hij om zijn katholicisme werd gediscrimineerd. Van een roomse 
achterstellingspolitiekk is echter niets terug te vinden bij de als ruimdenkend bekend 
staandee universiteit, waar bijvoorbeeld Johanna Westerdijk in 1930 als eerste 
vrouwelijkee hoogleraar in de natuurwetenschappelijke faculteit verscheen en waar de 
linksee intellectuelen Mannoury en Pannekoek een aanstelling hadden.72 Bovendien 
werdd Michels qua middelen zeker niet achtergesteld (volgende paragraaf). 

Dee belangrijkste reden waarom Michels zo lang op zijn professoraat moest 
wachtenn was dat de wetenschappelijke erkenning voor zijn werk in grote mate 
uitbleef.. De kleine kring van technische wetenschappers uit de hoek van de 
thermodynamicaa erkende zijn verdiensten maar onder de fysici in het algemeen was 
datt veel minder het geval. 'Ook voor de Nederlandse fysici geldt (...) dat zij die het 
werkk niet kennen, het weinig waardeeren', formuleerde Kohnstamm de perceptie van 
Michels'' werk.73 En juist voor het wetenschappelijk prestige waren de 
universiteitsbestuurderss in deze tijd gevoelig, zoals Sissinghs opvolging al duidelijk 
maakte.. Daarbij kwam dat zij een nogal idealistisch beeld hadden van wetenschap. 
'Zuivere'' wetenschap had een veel groter prestige dan wat als technische wetenschap 
werdd beschouwd. Het was voor Michels een hele klus om als wetenschapper serieus 
tee worden genomen. 

Hett bestuur van het Van der Waalsfonds meende eind jaren twintig (terecht) 
datt het Fonds behoorlijk afhankelijk was geworden van Michels. De inschatting was 
datt een eventueel vertrek van hem zelfs wel eens het einde zou kunnen betekenen. 
Ditt werd actueel toen er in 1927 vanuit Delft aan Michels werd getrokken om L.H. 
Siertsemaa op te volgen, die eenjaar later zijn ontslag zou nemen. Het was dus zaak 
omm Michels eenn goede positie te bieden.74 Juist rond deze tijd besloot Kohnstamm 
omm zijn leerstoel definitief op te geven en het is denkbaar dat de Delftse vraag naar 
Michelss ervoor een aanleiding is geweest. 

Inn de faculteit en bij het universiteitsbestuur begonnen de bestuursleden van 
hett Van der Waalsfonds een hoogleraarschap voor Michels te bepleiten. In de eerste 
plaatss als opvolger voor Kohnstamm, maar desnoods op de stoel van de juist 
overledenn Sissingh, die zich bij deze laatste suggestie in zijn graf zou hebben 
omgedraaid.. Gereputeerde buitenlandse vakgenoten werden aangeschreven om een 
aanbevelingg voor Michels op te stellen. Er verschenen inderdaad antwoorden die als 

722 Bosch, Geslacht van de wetenschap, 315. 
733 Kohnstamm aan curatoren 7-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
744 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 27-12-1927, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.. 90; Kohnstamm aan curatoren 7-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
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steunn in de rug konden dienen. F.G. Donnan wees op Michels' technische prestaties, 
The.. Svedberg roemde het feit dat Michels zijn vak zowel theoretisch als praktisch 
zoo goed beheerste en FA. Freeth wees erop dat Michels 'a hard struggle' heeft 
moetenn doormaken, wat hem volgens Freeth op één lijn plaatste met Van der Waals, 
Bakhuiss Roozeboom en Smits.75 Tegenover deze aanbevelingen stonden de veel 
ambivalenterr meningen van Nederlandse fysici. Er was waardering voor wat Michels 
tott stand had gebracht, maar 'zuiver' wetenschappelijke prestaties had hij nog niet 
geboekt.. Wat hij wel had bereikt lag bovendien op een nogal ouderwets terrein. 
Michelss zou de eerstgeroepene zijn om de thermodynamische afdeling te leiden, 
maarr voor een volwaardig professoraat bezat Michels te weinig 'wetenschappelijken 
horizont',, zoals H.A. Kramers het uitdrukte. Michels moest eerst maar eens de 
wetenschappelijkee vruchten tonen van zijn technische arbeid. 

Dee faculteit was al helemaal niet op de hand van Michels. Er kwam zoveel 
tegenwerkingg voor de door Kohnstamm beoogde regeling van zijn opvolging dat hij 
opp een zeker moment vreesde voor de 'vernietiging van het Van der Waalsfonds'. De 
obstructiee kwam onder meer van Smits die wilde dat zijn protégé J.M. Bijvoet de 
thermodynamicaa voor chemische studenten ging doceren, daarmee een deel van 
Michelss onderwijsopdracht afknabbelend. Maar vooral de mathematici (met 
uitzonderingg van Mannoury) lagen volgens Kohnstamm dwars om zijn leerstoel 
ongeschondenn in stand te houden.77 Het voorstel waar de faculteit uiteindelijk mee 
kwamm om Michels een lectoraat in de experimentele warmteleer te bezorgen was een 
compromiss tussen Kohnstamm en Van der Waals die hem hoogleraar wilden maken 
enerzijds,, en zo ongeveer de rest van de faculteit anderzijds die Michels eigenlijk 
helemaall  niet zag zitten.78 

Ookk de curatoren stonden niet te trappelen om Michels hoogleraar te 
maken,, hoewel curator Delprat toezegde dat de belangen van het Van der 
Waalsfondss meer zouden worden behartigd wanneer 'voldoende werd aangetoond, 
datt doel en werking wetenschappelijk waren'.79 Het curatorium was zo slim geweest 
omm de vacature-Kohnstamm te koppelen aan de vacature-Sissingh. Toen bleek dat de 
beoogdee opvolgers van Sissingh de bijbehorende onderwijsopdracht veel te groot 
vonden,, benutten ze de gelegenheid om een voor hen acceptabel lectoraat voor 
Michelss te creëren waarin een deel van de medische propedeuse was opgenomen. 
Hett lectoraat dat hem per 1929 ten deel viel was derhalve in de 'warmteleer en de 
medischee propedeuse' (De term 'propedeuse' bleef in zwang, hoewel sinds 1921 dit 
onderwijss officieel tot de kandidaatsfase werd gerekend80). Voordat het lectoraat in 
werkingg kwam, wist De Telegraaf te melden dat enkele (katholieke) 

755 Freeth aan Kohnstamm 20-4-1928, Donnan aan Kohnstamm 23-4-1928, Svedberg 
aann Kohnstamm 4-5-1928, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
766 Kramers aan faculteit 11-1-1928, G.A. 1020, inv. nr. 206. 
777 Kohnstamm aan Zeeman 9-5-1928, Zeemanarchief, inv. nr. 88. 
788 Kohnstamm aan Van der Wielen 11-6-1928, G.A. 1020, inv. nr. 206; een curator 
aann wethouder van Onderwijs 8-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
799 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 14-5-1928, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.. 90. 
800 Groen, Wetenschappelijk onderwijs U, 69. 
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gemeenteraadsledenn nog een poging deden om Michels hoogleraar te krijgen. Of 
hett een gecoördineerde actie was is niet bekend, maar in aansluiting hierop roerde 
Kohnstammm zich nog één keer om het lectoraat omgezet te krijgen in een ordinariaat. 
Vergeefs,, Michels kreeg een lectoraat, waarvoor hij dus het onderzoek van het Van 
derr Waalsfonds moest leiden, de colleges warmteleer moest geven (minus de 
thermodynamicaa voor chemici) en een groot deel van de medische propedeuse moest 
doceren.. Veel meer dan Kohnstamm ooit voor zijn extraordinariaat had verricht. 
Voorr Michels was dit geen reden om verongelijkt aan de Delftse lokroep gehoor te 
geven.. Volgens Kohnstamm bleef Michels omdat hij zich meer wetenschapper dan 
technicuss vond.82 Als hij naar Delft zou zijn vertrokken zou dat een bevestiging zijn 
geweestt van de mening die over hem heerste. Dat Michels aan de universiteit bleef 
wijstt erop dat hij het belangrijk vond om wetenschappelijk serieus te worden 
genomen. . 

Ditt lijk t ook naar voren te komen uit de openbare les die hij ter inwijding 
vann zijn lectoraat hield. In De ontwikkeling der warmteleer door middel van hooge 
drukkendrukken gaf hij aan hoe het veranderende atoommodel de laatste decennia een 
herzieningg van de thermodynamische theorieën noodzakelijk maakte en dat metingen 
bijj  hoge druk daarbij van dienst konden zijn. De toehoorders kregen zo de indruk dat 
zijnn onderzoek midden in de hoofdstroom van de fundamentele wetenschap stond. 

Eenn tweede reden waarom een hoogleraarschap voor Michels uitbleef was 
dee naijver die in de faculteit heerste. Dit kwam het meest pregnant tot uitdrukking 
tijdenss de volgende poging om Michels hoogleraar te krijgen. De aanleiding was een 
voorstell  van Smits in 1931 om voor (lector) Bijvoet een hoogleraarschap te 
propageren.. Van der Waals reageerde dat hij dan ook de verdiensten van Michels in 
hett licht wilde stellen: 'Wordt Bijvoet voorgesteld dan moet ook Michels [worden] 
voorgedragenn voor het buitengewoon hoogleraarschap'.83 

Dezee voorgestelde uitruil was tactisch niet erg sterk. Want nu kwamen ook 
anderenn met hun lector op de proppen, met als gevolg dat er plots zes op de 
nominatiee kwamen om buitengewoon hoogleraar te worden: Michels, J. Temminck 
Groll,, J.M. Bijvoet, J.R. Katz, E.H. Büchner en J. Smit. Het waren echt niet allemaal 
hoogvliegerss , maar het gevolg was wel dat men er helemaal niet meer uitkwam en 
datt de lectoren die op de wip zaten naar het hoogleraarschap elkaar jarenlang in 
gijzelingg hielden.85 Het is tekenend voor de geringe slagkracht van de faculteit in die 
jaren. . 

Dee derde reden dat Michels' professoraat lang op zich liet wachten was 
Brouwer.. De eenkennige mathematicus zag het (om wat voor reden ook) niet in 
Michelss zitten, wat vooral vervelend werd in de tweede helft van de jaren dertig 
tijdenss de perikelen rond de opvolging van Zeeman. In een scenario dat de fysici 
Clayy en Van der Waals hadden opgesteld zou Michels na Zeemans emeritaat 
hoogleraarr worden. Het was echter allerminst vanzelfsprekend dat er voor Zeeman 

'Vacaturee prof. Kohnstamm te Amsterdam.. Onbegrijpelijke degradatie tot 
lectoraat',, De Telegraaf 2-2-1929. 
822 Kohnstamm aan curatoren 7-2-1929, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 78. 
833 Vergadering uitbreidingscommissie 6-5-1931, G.A. 1020, inv. nr. 189,67-68. 
844 Over Bijvoet en Büchner: Snelders, 'Halve eeuw', 33-40. 
855 Faculteitsvergadering 20-5-1931,14-10-1931, 2-12-1931, 22-2-1933 en 5-4-1933, 
G.A.. 1020, inv. nr. 7. 
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eenn nieuwe hoogleraar zou komen. Sterker, curatoren wilden de broekriem aanhalen 
doorr Zeeman te vervangen door een lector. Toch had de deur wel op een kier gestaan 
voorr een bevordering van Michels, die weinig extra kosten meebracht (hij was 
immerss al lector). Het was Van der Waals die de curatoren voorzichtig was 
begonnenn te masseren. In een gesprek met curator J.C. Went had hij gewezen 'op het 
belang,, dat er in zou zijn gelegen, dat het natuurkundig onderwijs aan de universiteit 
eenigg verband met de industrie en de techniek houdt*.86 De pech voor Michels was 
datt Brouwer voorzitter was van de faculteit, waarvan hij handig gebruik maakte in 
zijnn contacten met het curatorium. Brouwer verklaarde zich desgevraagd 
eenvoudigwegg tegen een professoraat voor Michels, wat misschien de doorslag gaf 
bijj  de aarzelende curatoren.87 Toen daarop Zeemans opvolging zo vast als een huis 
kwamm te zitten begrepen de curatoren evenwel dat een professoraat voor Michels een 
(betaalbare)) sleutel tot de oplossing kon zijn. Weer opponeerde de voorzitter van de 
faculteit,, die nu wel heel evident zijn boekje te buiten ging. Hij noemde de colleges 
vann Michels 'niet bevredigend' en wat betreft Michels' wetenschappelijke werk 
memoreerdee hij dat toen de kwestie met de zes lectoren speelde, een peiling onder 
wetenschapperss had opgeleverd dat Michels veel lager werd ingeschat dan Smit en 
Bijvoet.. Weliswaar lag er een krachtige aanbevelingsbrief van Keesom om het 
recentee initiatief te ondersteunen, maar de verdiensten van Michels lagen, aldus 
Brouwer,, vooral op technisch gebied en dat brengt toch een heel andere 
'geesteshouding'' mee dan bij de 'zuiver georiënteerde geleerden'. Brouwers 
interventiee raakte een gevoelige snaar en de curatoren stelden het besluit uit.88 

Keesomm brak in zijn brief inderdaad onomwonden een lans voor Michels, 
diee hij 'een autoriteit, zoo niet de autoriteit in Europa op het gebied van de 
nauwkeurigee metingen bij hooge drukken', noemde. Keesom zette uiteen hoe 
Michelss op knappe wijze jarenlang verschillende technische problemen had weten op 
tee lossen. En er was nog heel wat te verwachten van Michels, omdat in feite pas 
recentt de lange fase van voorbereiding achter de rug was, en het echte werk nu pas 
zijnn vruchten zou gaan afwerpen. Omdat Michels' afdeling ook aan het onderwijs 
veell  waarde hechtte, was het van groot belang om hem 'vaster aan de 
Amsterdamschee universiteit te binden'.89 Naast deze aanbeveling en andere 
getuigenissenn van de betekenis van Michels' onderzoek, was het belangrijkste 
argumentt dat met Michels de technische fysica aan de faculteit zou kunnen worden 
vertegenwoordigd.. In Leiden en Utrecht had de natuurkunde reeds met bijzonder 
hooglerarenn (respectievelijk G. Holst en J.C. van Staveren) de technische fysica in 
hett curriculum. Technische fysica ontwikkelde zich tot een belangrijk vak nu in 
toenemendee mate de industrie emplooi bood aan afgestudeerde fysici. 

Watt opviel was dat nu het technische karakter van Michels' arbeid plots als 
eenn aanbeveling gold. Dit had alles te maken met de veranderende omstandigheden. 
Alss gevolg van de economische crisis was de werkloosheid onder academici een 
groott probleem geworden. Dit dwong de bestuurders om hun hoge ideaal van 
wetenschapp bij te stellen en meer pragmatisch te kijken naar hoe de afgestudeerden 

Vergaderingg curatoren 3-2-1936, G.A. 279, inv. nr. 99. 
Ibidem. . 
Vergaderingg curatoren 5-10-1936 en 12-10-1936, G.A. 279, inv. nr. 99. 
Keesomm aan curatoren 14-8-1937, G.A. 1020, inv. nr. 218. 
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hett best op de arbeidsmarkt konden worden voorbereid en meer algemeen hoe de 
universiteitt beter van direct nut kon zijn voor de samenleving. 

Tegenoverr het positieve geluid van Keesom stond dat Michels bij de andere 
Nederlandsee fysici nog altijd niet op het eerste plan stond, maar uiteindelijk kon een 
professoraatt voor Michels niet uitblijven. De aanleiding werd gevonden toen de 
faculteitt zich in haar enthousiasme vergaloppeerde bij de pogingen om de Indiase 
fysicuss CV. Raman op de stoel van Zeeman te krijgen (meer hierover in paragraaf 
7).. Ze was er zo verheugd over dat deze prominente wetenschapper belangstelling 
toondee om in Amsterdam aan de slag te gaan, dat ze het op de koop toenam dat een 
zoo gereputeerd iemand niet kon worden belast met propedeutisch onderwijs, en dat 
Michelss het maar geheel op zich moest nemen. Dit zou echter alleen acceptabel zijn 
alss er een bevordering voor hem tegenover zou staan. Overigens waren met name 
Stomps,, J.P. Wibaut en Smits ook nu tegen de aanbeveling voor Michels omdat zij 
hett niet eerlijk vonden tegenover de lectorenn Büchner en Bijvoet, maar de 
meerderheidd stond achter het plan.90 Toen de aanstelling van Raman niet doorging 
haasttee de faculteit zich om de curatoren te schrijven dat de aanbevolen bevordering 
voorr Michels exclusief was gekoppeld aan de komst van Raman, maar de curatoren 
vondenn dat ze niet meer konden terugkomen op Michels' positieverbetering en zetten 
zijnn bevordering door.91 Het was Van der Waals, die steeds voor Michels is blijven 
ijveren,, die de curatoren het laatste zetje gaf. In een brief haalde hij 
nobelprijswinnaarr Debije aan, die zou hebben gezegd 'dat de positie van Michels 
eenn schandaal was'. Michels*  plaats in de natuurkunde wettigde het niet om hem nog 
langerr lector te laten zijn.92 

Opp 6 maart 1939 kon Michels zijn inaugurele rede De wisselwerking der 
moleculenmoleculen uitspreken, die veel leek op zijn lectoraatsrede. Weer gaf hij aan hoe zijn 
hoge-drukmetingenn fundamenteel bijdroegen aan de nieuwe fysische theorieën. Alsof 
hijj  de toehoorders nog maar eens onder de neus wilde wrijven dat hij wetenschapper 
was.. En geen technicus. 

5.. Natuurkunde in drie bedrijven 
Mett de komst van Physica waren er twee laboratoria die van de nodige middelen 
moestenn worden voorzien. Zeeman schreef een voorstel om hem een jaarlijks bedrag 
vann zevenduizend gulden uit te keren, en het Natuurkundig Laboratorium van 
Sissinghh en Kohnstamm vijfduizend gulden te geven. Zeeman rechtvaardigde de 
hogeree subsidie voor zichzelf door voor te rekenen dat hij altijd al, uit de aard van 
zijnn werkzaamheden die waren gericht op onderzoek, meer middelen nodig had. 
'Voorr mijne behoeften meer, omdat de colleges van den Heer Sissingh natuurlijk 
telkenss met in hoofdzaak dezelfde toestellen worden gegeven en onderzoekingen, die 
onderr mijne leiding meer dan onder de zijne plaats vinden, telkens nieuwe 
constructiess eisenen, die veel geld kosten.'93 

900 Faculteitsvergadering 8-3-1938, G.A. 1020, inv. nr. 7. 
911 Curatoren aan gemeenteraad 21-12-1938, G.A. 279, inv. nr. 208, nr. 415; 
faculteitsvergaderingg 27-5-1938, G.A. 1020, inv. nr. 7; vergadering curatoren 4-7-
19388 en 12-12-1938, G.A. 279, inv. nr. 99. 
922 Van der Waals aan curator Otten 11-7-1938, G.A. 279, inv. nr. 208, nr. 415. 
933 Zeeman aan B en W 22-5-1923, G.A. 5191,1925-3433. 

182 2 



Voorr Physica hadden de bestuurders de gevraagde zevenduizend gulden 
well  over. Een dergelijk pronkstuk kon men niet met een fooi afschepen . 'De 
schitterendee inrichting van het laboratorium "Physica", dat onder zulk een bekwame 
leidingg staat, brengt mede, dat ook thans het nog gevraagde bedrag wordt 
toegestaan'.944 Zo genereerde weelde nog meer middelen. Aan Sissingh en 
Kohnstammm die op een veel minder schitterend ingericht instituut werkzaam waren, 
werdd in eerste instantie slechts vierduizend gulden toegewezen en Sissingh moest er 
nogg flink voor lobbyen voordat hij zijn krediet verhoogd zag tot 4500 gulden plus 
duizendd gulden voor het medisch practicum.95 

Hett krediet van Physica vertoonde verder weinig spectaculaire bewegingen 
tott de economische crisis en het vacuüm na Zeemans aftreden in 1935 het krediet 
behoorlijkk deden teruglopen van 7500 in 1932 tot 3070 gulden in 1940. Eenzelfde 
beeldd vertoonden de kosten voor het hulppersoneel in Physica die tussen 1924 en 
beginjarenn dertig stegen van ruim 17.000 tot zo'n 23.000 gulden en halverwege de 
jarenn dertig een daling inzetten tot 15.500 gulden (grafiek 5.1). 

Dee rustige ontwikkeling van Physica wordt weerspiegeld in het onderzoek 
datt er werd verricht. Zeeman keerde terug naar het spectroscopische onderzoek, 
veelall  in verband met het zeemaneffect. De opstellingen in Physica zijn beschreven 
doorr een journalist van De Telegraaf op 4 mei 1935. De journalist, die door Zeeman 
werdd rondgeleid, liet de lezers kennismaken met 'de beroemde massaspectrograaf 
vann J J. Tompson' voor het isotopenonderzoek. Met deze opstelling, die Zeeman en 
zijnn medewerkers met kenmerkende nauwgezetheid opbouwden, zouden enkele 
zeldzamee isotopen van argon, ijzer en nikkel worden ontdekt.96 Deze kernfysica was 
hett enige niet-spectrale onderzoek dat belangrijke resultaten afleverde. Eveneens 
fascinerendd was een geschenk van een 'dankbaren Spaanschen leerling'. Het 'toont 
onss een groote metalen schijf die een omtreksnelheid kon krijgen van 350 meter per 
seconde.. Door een lichtbundel te richten op een krijtlaag die op de snel draaiende 
schijff  was aangebracht, deed Zeeman onderzoek naar het dopplereffect. Dit 
onderzoekk nam niet echt een hoge vlucht en de opstelling boezemde Zeeman enige 
huiverr in. De schijf was al eens 'uit wandelen*  gegaan en had toen flinke schade 
aangericht. . 

Eenn modern spectroscopisch terrein van onderzoek waar Zeeman zijn 
aandachtt op vestigde was het onderzoek naar de zogenaamde 'hyperfijnstructuur' 
vann spectraallijnen. Om dit subtiele verschijnsel op te sporen, dat samenhangt met de 
invloedd van de atoomkern op het spectrum, was het zeemaneffect een belangrijk 
middel.. De journalist maakt melding van een spectrograaf die speciaal was opgesteld 
voorr de bepaling van de hyperfijnstructuur. 

Dee rest van de onderzoeksruimten zullen ingericht zijn geweest voor het 
aloudee spectroscopische onderzoek. De journalist kreeg een Rowlandse tralie te zien 
mett vijfhonderd krassen per millimeter: 'een der machtigste hulpmiddelen van den 
spectroscopist',, een 'kostbare' echelon-spectrograaf, en een grote, watergekoelde 
magneett die midden in de zaal met de grote tralieopstelling stond. Assistent J. Gisolf 
demonstreerdee de sterkte van de magneet door in de buurt van één van de polen een 
zakmess te houden, die vervolgens uit zijn hand schoot en zich aan de magneetpool 

944 Curatoren aan B en W 30-6-1923, G.A. 5195, 1925-3433. 
955 Sissingh aan B en W 14-2-1924, G.A. 5191,1925-3433. 
966 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 128-129. 
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hechtte.. *[E]n wij falen hopeloos bij een poging om het mes met inspanning weer los 
tee trekken', aldus de journalist. De tralie beschouwde Zeeman als het kostbaarste 
deell  van het instrumentarium, vertelde hij aan de jonge Italiaanse fysicus E. Segrè, 
diee in 1931 onderzoek deed in Physica.97 

Hett onderzoek met betrekking tot de relativiteitstheorie ten slotte lag 
waarschijnlijkk stil: 'Wij dalen af in een sousterrain en komen tegenover een tweetal 
apparatenn te staan, die den leek volkomen in het onzekere laten in zake hun 
bestemming'.. Het ene blijkt het instrument te zijn waarmee Zeeman zijn 
lichtsnelheidsexperimentenn in de jaren 1910 had gedaan. Vermoedelijk is de 
apparatuurr bij de inrichting van Physica in de kelder gezet en er niet meer 
uitgekomen.. Nieuwe onderzoeksresultaten zijn niet meer gemeld. 

Zeemann deed nog wel een poging om zijn laboratorium uitgebreid te 
krijgen.. Hij probeerde dat via het universiteitsbestuur en via de filantropische 
Rockefellerr Foundation, waar Ornstein voor zijn Utrechtse laboratorium al succesvol 
hadd aangeklopt en waarvan ook het Leidse laboratorium steun had ontvangen.98 

Hoewell  hij niet erg veel vertrouwen leek te hebben in zijn subsidie-aanvraag, stak 
Zeemann tegenover de burgemeester zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken 
toenn hem het negatieve antwoord ter ore kwam: 'Hoewel ik eenigszins op den zin 
vann dit antwoord was voorbereid, kan ik toch niet ontkennen dat ik teleurgesteld 
was'.999 De tekeningen die van de voorgenomen uitbreiding waren gemaakt tonen dat 
Zeemann het nodig vond de ruimte voor de practica te vergroten en nog meer plaats 
wildee voor spectroscopisch onderzoek. Dit bevestigt dat Physica steeds meer 
studentenn trok en de steven naar de optica bleef wenden.100 

Inn contrast tot de weinig bewogen ontwikkelingen in Physica stond de 
spectaculairee ontwikkeling van de thermodynamische afdeling. Er zijn waarschijnlijk 
maarr weinig voorbeelden in de wetenschap van iemand die zo energiek en 
doelbewustt middelen wist te genereren als Michels, hoewel zijn soms aanmatigende 
handelenn altijd het gevaar inhield dat hij mensen (zoals Sissingh) tegen zich in het 
harnass joeg. Zeeman vergoelijkte een keer tegenover een curator in een wat 
merkwaardigee uitdrukking dat Michels 'bij zijne goede eigenschappen' de neiging 
hadd om 'wat hard te blazen'.101 Maar ook Zeeman zelf had moeite met Michels' 
handelwijzee om steeds maar het onderste uit de kan te peuren.102 

Hett vertrekpunt voor Michels rond 1920 was weinig bemoedigend: 

977 E. Segrè, A mind always in motion. The autobiography ofEmilio Segrè (Berkely, 
Loss Angeles, Oxford 1993) 66. 
988 Map, G.A. 279, inv. nr. 162, nr. 349. 
999 Zeeman aan burgemeester 8-12-1931, G.A. 279, inv. nr. 170, nr. 312. 
1000 Map, G.A. 179, inv. nr. 170. 
1011 Zeeman aan curator Delprat 21-7-1927, G.A. 279, inv. nr. 153, nr. 298. 
1022 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 131. 
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Terr beschikking van de moiecuulphysica stond één kamer en een gang van 
ongeveerr 1.80 m breedte. Technische hulp bestond uit één 
leerlinginstrumentmakerr één dag per week. Gelden voor aanschaffing van 
grondstoffenn en toestellen waren niet aanwezig. Het kapitaal van het Van 
derr Waals-fonds was tot f.3000,- geslonken, de jaarlijkse contributie tot 
f300,-- de gehele bibliotheek kon op 4 m planklengte geborgen worden.103 

Vann de gemeente ontving de thermodynamische afdeling duizend gulden per jaar en 
Michels'' salaris als assistent.104 Na de ingebruikname van Physica kwam er iets 
meerr ruimte beschikbaar. De thermodynamische afdeling kreeg de beschikking over 
dee begane grond van één van de vleugels.105 

Inn 1924 was het kapitaal zover geslonken dat het bestuur van het Van der 
Waalsfondss zelfs overwoog om de activiteiten te staken en van het resterende geld 
eenn Van der Waalsmedaille of iets dergelijks in te stellen. Het waren de 
veelbelovendee activiteiten van Michels die het bestuur ervan weerhielden.106 En het 
wass Michels die vervolgens het Fonds nieuw leven in blies. Geruggensteund door het 
bestuurr van het Fonds, met name Van der Waals en Zeeman, en vooral door zijn 
enormee arbeidskracht slaagde Michels erin om een diversiteit aan inkomstenbronnen 
aann te spreken. Hij wist substantiële middelen los te krijgen van het bedrijfsleven, 
hett gemeentebestuur toonde zich in toenemende mate welwillend en zo nodig 
betaaldee Michels personeel en instrumenten uit eigen zak. 

Dee meest typerende actie van Michels was de standaarddrukmeter die hij 
wistt te verwezenlijken. Deze was noodzakelijk om de nauwkeurige drukbalans die 
hijj  had ontwikkeld te kunnen ijken (Nederland bezat niet zoals veel landen een 
laboratoriumm voor standaarden). De technische oplossing die Michels bedacht was 
eenn 27,5 meter hoge kwikkolom die in de Westertoren moest worden geplaatst, zoals 
zichh in Frankrijk in de Eiffeltoren een drukkolom bevond. Het onconventionele plan 
begonn ermee dat er 25.000 gulden moest worden gespaard. Michels wist Kamerlingh 
Onness te bewegen om zijn naam aan de actie te verbinden. In het Algemeen 
HandelsbladHandelsblad verscheen op 18 april 1925 een oproep van de nobelprijswinnaar, 
waarinn hij met enthousiasme uiteenzette dat Nederland zich met de kwikkolom een, 
uniekee plaats kon verwerven: 

Alss straks de hele wereld van onzen standaarddrukmeter gebruik gaat 
maken;; als door middel van den Westertoren waarheden worden 
vastgesteld,, misschien ontdekkingen kunnen worden gedaan, waaraan Van 
derr Waals feitelijk den eersten stoot heeft gegeven, dan is dat toch van 
iederenn rechtgeaarden Nederlander een reden om trots te zijn. 

Michels,, 'Historische ontwikkeling, 2. 
1044 Sissingh aan B en W 14-2-1924, G.A. 5191,1925-3433. 
1055 Clay aan B en W 6-11-1929, G.A. 5191,1929-329. 
1066 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 14-3-1924, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.90. . 
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Dee publiciteitscampagne sorteerde effect. Er stroomde 30.000 gulden binnen die in 
hett Van der Waalsfonds werden gestort.107 Met inzet van Zeeman en Van der Waals 
enn de reputatie van hun namen, wist het Fonds te bewerkstelligen dat bedrijven als 
hett Hengelose Stork, Werkspoor uit Amsterdam en de artillerie-inrichting bij de 
Hembrug,, het laboratorium (volgens Van der Waals jr. belangeloos) sponsorden 
doorr de levering van instrumenten. Misschien nog belangrijker was de 
publiciteitswaardee van de actie. Michels' werk kwam onder de aandacht, niet in de 
laatstee plaats bij de universiteitsbestuurders.108 

Michelss kon aan het werk. Een kwikkolom verscheen met de vereiste 
hoogtee en een doorsnede van elf millimeter.109 Omdat ook bij een harde wind moest 
kunnenn worden gemeten was het van belang dat de uitwijking van de toren werd 
bepaald.. Daartoe wierp Michels (een fervent bergbeklimmer) vanaf een luikje in de 
Keizerskroonn een touw om de torenhaan waarmee hij zich optrok om een lat met een 
schaalverdelingg aan de top te bevestigen. Vanaf de grond kon daarmee worden 
vastgesteldd dat de toren bij windkracht tien een uitwijking van drie centimeter had. 
1100 Zelden zullen wetenschap en religie zo eensgezind hun hals hebben gestrekt naar 
hogeree waarheden. Michels kreeg het voor elkaar, zoals hij ook een verbintenis 
tussenn wetenschap en bedrijfsleven gestalte wist te geven. De kwikkolom heeft tot in 
dee jaren vijfti g in de Westertoren gestaan en heeft voor tal van bedrijfs- en 
universiteitslaboratoriaa dienst gedaan als ijkingsinstrument. 

Hett balletje ging rollen. Het ijken van drukmeters leverde geld op. Met het 
geldd konden de mogelijkheden tot onderzoek en de technische know-how voor hoge-
drukmetingenn worden vergroot, en daarmee werd Michels' afdeling steeds 
interessanterr voor het bedrijfsleven.111 Michels werd als erkend hoge-drukspecialist 
adviseurr bij diverse bedrijven, wat nog meer geld opleverde. Het bestuur van het 
Vann der Waalsfonds kon in het jaarverslag voor 1927-1928 melden: 'Verblijdend 
was,, dat de industrie meer en meer belang in onze onderzoekingen ging stellen'.112 

Michelss was bijvoorbeeld adviseur voor de Anglo-Iranian Company (later BP). Hij 
ontvingg in de jaren dertig diverse bezoekers van het bedrijf en in 1939 bezocht hij 
zelff  de olievelden in Perzië om ter plekke te kunnen adviseren over ondergrondse 
hoge-drukmetingen.113 3 

Vermeulen,, 'Moeizame start'. 
1088 J.D. van der Waals jr., 'Verslag over de werkzaamheden van het Van der Waals 
Fondss in den cursus 1926-1927', Physica. Nederlandsen tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 7 (1927) 368-369; ibidem 1927-1928, Physica 8 (1928) 347-350. 
1099 Technische uiteenzetting: A. Michels, 'The calibration of a pressure balance in 
absolutee units', Proceedings K.A.W. 35 (1932) 994-1003. 
1100 Vermeulen, 'Moeizame start'. 
1111 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 30-10-1926, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.. 90. Het verloop van de contacten van het Van der Waalsfonds met industriële en 
wetenschappelijkee ondernemingen is te volgen in de jaarverslagen van het Van der 
Waalsfonds,, die vanaf 1927 in Physica. Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde, 
enn vanaf 1934 in Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde, verschenen. 
1122 Van der Waals jr, 'Verslag Van der Waals Fonds 1926-1927', Physica. 
NederlandschNederlandsch tijdschrift voor natuurkunde 7 (1927) 368-369. 
1133 Knegtmans, 'Particulier initiatief, 87. 

186 6 



Hett meest vruchtbaar waren echter zijn contacten met het Engelse 
chemieconcernn Imperial Chemical Industries (ICI). De provisorische wijze waarop 
enn de povere omstandigheden waaronder Michels slaagde zijn experimenten te 
verrichten,, hadden grote indruk gemaakt op een delegatie van het bedrijf, die 
Michelss in 1928 bezocht. ICI was op Michels gestuit in zijn zoektocht naar 
innovatiess op het problematische en gevaarlijke terrein van de hoge-druktechnieken. 
Hett bedrijf bood Michels eenjaargeld van 300 pond (ongeveer 3.000 gulden), opdat 
hijj  zijn leraarsbaan zou opzeggen en zich volledig met zijn experimentele werk kon 
bezighouden.. Daarnaast stelde het bedrijf tweeduizend pond per jaar ter beschikking 
voorr de aanschaf van apparatuur, wat een fors bedrag was vergeleken bijvoorbeeld 
mett het materieel krediet van de laboratoria (Zeeman, de best voorziene fysicus had 
inn dat jaar net een verhoging van zijn krediet gehad tot f7500114). Slechts twee 
voorwaardenn waren hieraan verbonden. In de eerste plaats mochten de aangeschafte 
instrumentenn zolang Michels leefde niet in handen komen van de universiteit. Deze 
restrictiee stelde ICI naar aanleiding van een slechte ervaring met een hoogleraar van 
Oxfordd die een aanzienlijk instrumentarium van ICI had gekregen, dat Oxford niet 
meerr wilde afstaan toen de betreffende hoogleraar overstapte naar Cambridge. De 
instrumentenn van ICI werden daarom ondergebracht in de hiervoor in het leven 
geroepenn Boyle-stichting (waarin later ook andere opbrengsten zouden worden 
ondergebracht).. Ten tweede kwamen medewerkers van ICI bij Michels in de leer. 
Volgenss Michels bleef de onderzoekskeuze echter ten allen tijde geheel bij hem 
berusten.115 5 

Dee omhelzing van Michels heeft ICI geen windeieren gelegd. Eind 1935 
slaagdee een groepje ICI-medewerkers erin om polyetheen te produceren. De door 
Michelss geleverde kennis en apparatuur waren hierbij cruciaal. De ontdekker Gibson 
hadd bij Michels onderzoek gedaan en was zelfs in Amsterdam gepromoveerd. De 
onderzoekerss van ICI die greep kregen op de productie van polyetheen werkten 
onderr leiding van M.W. Perrin, die eveneens in de leer was geweest bij Michels. Het 
polymeerr zou als één van de eerste plastics een grote toekomst tegemoet gaan. 
Overigenss stopte ICI kort na de ontdekking zijn vaste overmakingen aan de Boyle-
stichting.116 6 

Dee aansluiting die Michels vond met het bedrijfsleven doet denken aan de 
activiteitenn van Ornstein, die vanaf begin jaren twintig zijn laboratorium in Utrecht 
sterkk expandeerde door in toenemende mate verschillende bedrijven en 
maatschappelijkee organisaties te bedienen met toegepast en technisch onderzoek. 
Ornsteinn sprong actief in op het ontbreken van een nationaal laboratorium, dat in 
anderee landen standaarden verzorgde en testen en keuringen uitvoerde. Zo bood zijn 
laboratoriumm onderdak aan de Warmtestichting, verzorgde het keuringen aan 
elektrischee apparatuur voor de KEMA, en verrichtte het onderzoek voor de Stichting 
voorr Verlichtingskunde en de Stichting voor Photographie en Cinematographic. 
Ornsteinn sprong op zowat iedere vraag vanuit de samenleving in en streefde ernaar 

1144 Map, G.A. 279, inv. nr. 157, nr. 93. 
1,55 Knegtmans, 'Particulier initiatief, 86-87; Michels, 'Historische ontwikkeling', 4. 
1166 Knegtmans, 'Particulier initiatief, 87-88; F.M.S. Harmar-Brown, 'Polythene 
comess of age', ICI magazine september 1954, 258-261 en 267; Van der Waals jr, 
'Verslagg Van der Waals Fonds', Nederlandsen tijdschrift voor natuurkunde 6 (1939) 
159. . 
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'physicuss in de maatschappij' te zijn. Al deze activiteiten hielden lang niet altijd 
verbandd met het fundamentele kernonderzoek van het laboratorium: metingen van de 
lichtintensiteitt van spectraallijnen. Michels aan de andere kant maakte handig 
gebruikk van een bepaalde expertise die 'toevallig' interessant was voor de industrie. 
Voorr Michels bleven de onderzoeksplannen ogenschijnlijk centraal staan. De 
drukkolomm in de Westertoren voorzag weliswaar in een buitenuniversitaire behoefte, 
maarr was opgericht om Michels' eigen onderzoek verder te helpen. Volgens Michels 
bleeff  het onderzoek 'zuiver universitair': 'Voor de industrie, in opdracht van 
buitenstaanderss werd niets verricht'.117 

Off  deze scheiding tussen universitaire wetenschap en commercieel 
onderzoekk in de praktijk zo strikt uitpakte is maar de vraag. Er werden bijvoorbeeld 
well  degelijk toestellen gebouwd in opdracht van industriële relaties. En in 1928 werd 
eenn amanuensis aangesteld van het geld van een Britse ammoniakfabriek 'in ruil 
waarvoorr door het Fonds een onderzoek zal worden ingesteld naar de invloed van 
drukk op de viscositeit*.118 Beginjaren dertig raakte het Van der Waalsfonds zelfs in 
geldproblemenn omdat opdrachten - zoals de bouw van een instrument - teveel beslag 
legdenn op de algemene middelen van de thermodynanüsche afdeling. Voor de 
specifiekee opdracht kwam weliswaar geld binnen, maar deze giften mochten niet 
wordenn gebruikt om de algemene kosten te dekken. De imperiumbouwer die zijn 
invloedd en middelen probeerde te vergroten en de wetenschapper voor wie die 
expansiee niet meer dan een middel was om zijn armslag te vergroten, leken elkaar 
well  eens in de weg te zitten.119 

Nadatt Michels in 1929 lector was geworden kreeg hij van het 
universiteitsbestuurr een aanzienlijke uitbreiding van zijn middelen. De curatoren 
maaktenn consequent een onderscheid tussen het onderzoek van het Van der 
Waalsfondss en de Boyle-stichting, waarvoor particuliere middelen binnenkwamen, 
enn Michels' lectoraat, waarvan onderzoek en onderwijs voor kosten van de 
gemeenschapp kwamen. De vorstelijke bedragen die Michels ontving uit het 
bedrijfslevenn waren voor de bestuurders geen reden om de hand op de knip te 
houden.. Ze verhoogden veeleer Michels*  prestige en zijn verzoeken aan het 
universiteitsbestuurr werden in toenemende mate gehonoreerd, zo lijk t het.' Het 
doett denken aan het begin van de jaren twintig toen Zeeman dankzij zijn prachtig 
ingerichtee laboratorium extra aanspraken kon maken. 

Dee subsidies van de gemeente waren altijd laag geweest voor de 
thermodynanüschee afdeling. Michels wist de curatoren en B en W ervan te 
overtuigenn dat dit met terugwerkende kracht moest worden hersteld. In 1930 wist hij 
inn één klap 60.000 gulden los te krijgen voor de 'aanschaffing van nieuwe 

1177 Michels, 'Historische ontwikkeling', 5. 
1188 Bestuursvergadering Van der Waalsfonds 17-10-1928, Van der Waalsarchief, inv. 
nr.90. . 
1199 Van der Waals, 'Jaarverslag Van der Waals Fonds', Physica. NederUmdsch 
tijdschrifttijdschrift voor natuurkunde 10 (1930) 339-340; ibidem 12 (1932 ), 133-135; 
ibidem,, NederUmdsch tijdschrift voor natuurkunde 4 (1937) 51-54, aldaar 51; 
bestuursvergaderingg Van der Waalsfonds 25-1-1930,28-11-1931,17-12-1932 en 
27-1-1934,, Van der Waalsarchief, inv. nr. 90. 
1200 Zie bijvoorbeeld: vergadering curatoren 5-11-1928, G.A. 279, inv. nr. 98; 
gemeentebladd 1929,1ste afd., 2224-2226. 
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toestellen'.. Bovendien wist hij - om de 'geheel nieuwe richting' van zijn onderzoek 
mogelijkk te maken - zijn jaarlijkse krediet verhoogd te krijgen tot 4.500 gulden en 
uitbreidingg van het personeel te krijgen met een assistent, een amanuensis en een 
leerjongen.1211 In datzelfde jaar had hij het houten noodgebouw mogen betrekken, dat 
indertijdd als dependance had gefungeerd toen Physica nog werd gebouwd. Voor 
dertienduizendd gulden kon het gebruiksklaar worden gemaakt voor de 
thermodynamischee afdeling. Het lijk t erop dat Michels het interregnum tussen het 
overlijdenn van Sissingh en het moment dat Clay was gesetteld uitstekend wist te 
benuttenn en dat hij bovendien kon meedeinen op de golf van de economische 
hoogconjunctuur.. Michels' thermodynamische afdeling kreeg nu ook de 
onafhankelijkee status van laboratorium. Dit ging gepaard met de toezegging dat er 
voorr hem een nieuw laboratorium zou worden gebouwd.122 

Voorr het eigen laboratorium had Michels grote plannen. Hij wilde een 
laboratoriumm voor 1,12 miljoen gulden, waarvan hij 560.000 gulden aan de gemeente 
vroeg.. De resterende 460.00 gulden probeerde hij bij de Rockefeller Foundation los 
tee weken. De 'adhaesie-betuiging' van B en W voor het plan en de inzet van Van der 
Waals,, Zeeman en de gereputeerde Britse chemicus F.G. Donnan ten spijt, reageerde 
dee Foundation afwijzend. Michels moest met een bescheidener onderkomen 
genoegenn nemen.123 

Inn 1935 kon Michels zijn laboratorium betrekken, dat de naam Van der 
Waalslaboratoriumm zou gaan dragen. Het doel ervan werd geformuleerd als het 
'bepalenn van verschillende physische eigenschappen onder hooge druk'.124 Het 
laboratoriumm maakte deel uit van een complex op het zogenaamde terrein-Nijkerk 
aann de Nieuwe Achtergracht, waar ook het Geologisch Instituut van de hoogleraar 
H.A.. Brouwer kwam en het Organisch Laboratorium van Wibaut, waarmee het 
thermodynamischh laboratorium onder één kap ging. De laboratoria van Michels en 
Wibautt mochten samen 743.000 gulden kosten, waarvan 5/11, ongeveer 350.000 
guldenn voor Michels' gedeelte was bestemd. Verder kon Michels' laboratorium 
gebruikmakenn van de synergie van onder meer een gemeenschappelijk ketelhuis en 
verwarming.1255 Michels' jaarlijkse materiële krediet steeg tot ruim zesduizend 
gulden.1266 Dit bedrag kwam bij de jaarlijkse donatie van ICI, de opbrengsten van het 
Vann der Waalsfonds, de diverse adviseurschappen van Michels en andere 
activiteiten.. Het totale budget van het Van der Waalslaboratorium is niet te 
reconstruerenn omdat niet bekend is hoe groot Michels' opbrengsten waren uit niet-
publiekee bronnen (voor 1930 moet dit deel ongeveer 27.000 gulden hebben 
bedragen127),, maar het moet uitstekend ingericht zijn geweest. Van der Waals had 
zelfss buitenlandse fysici bij een bezoek Michels' laboratorium horen kwalificeren als 
'hett beste natuurkundig laboratorium ter wereld - niet alleen op hooge drukgebied, 
maarr over het algemeen als weldoordacht en origineel geconstrueerd onderzoek 

1211 Map, G.A. 279, inv. nr. 166, nr. 116; gemeenteblad 1929,1ste afd., 2224-2226. 
1222 Gemeenteblad 1929,1ste afd., 2224-2226. 
1233 Map, G.A. 279, inv. nr. 162, nr. 349. 
1244 A. Michels, 'Inleiding tot de bezichtiging van het Van der Waals laboratorium', 
NederlandsenNederlandsen tijdschrift voor natuurkunde 4 (1937) 53-55. 
1255 Gemeenteblad 1930,1ste afd., 649-650. 
126 6 Map,, G.A. 5191, 1935-1799. 
1277 Gemeenteblad 1929,1ste afd., 2225. 
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apparaat'.1288 Het laboratorium had zes trillings vrije, temperatuur gecontroleerde 
kamerss in de kelder, voor elektrische metingen, calibratiemetingen en optisch 
onderzoek.. Er bevonden zich precisiebalansen en een 'astronomische' precisieklok. 
Dee begane grond bezat drie meetkamers voor hoge druk, die omringd waren met 
kamerss waar de experimenten werden voorbereid. Daar bovenop stonden nog twee 
verdiepingenn met een glasblazerij, een chemisch laboratorium, een bibliotheek en 
'rekenkamers'.. Voorts waren er een machine werkplaats, lokalen waar monsters 
werdenn gezuiverd, een 'veiligheidslokaal' waar materialen onder hoge druk werden 
getestt en een installatie om lucht vloeibaar te krijgen.129 Hiermee kon het Van der 
Waalslaboratoriumm naar Michels' eigen zeggen uitgroeien tot 'het wereldcentrum 
vann het hogedrukonderzoek'.130 

GrafiekGrafiek 5.1 Kosten Amsterdamse natuurkunde, 1924-1940 
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Michels'' laboratorium ontving eindjaren dertig alleen al qua gemeenschapsgeld het 
hoogstee materiële krediet (6513 gulden in de jaren 1938-1940, tegenover 3070 
guldenn voor Physica en 5500 gulden voor het Natuurkundig laboratorium) en de 
grootstee personele ondersteuning (die in 1938 voor Physica 15.056 gulden bedroeg, 
voorr het Natuurkundig Laboratorium 22.939 gulden en voor het Van der 
Waalslaboratoriumm 24.272 gulden).131 Beter dan de andere laboratoria wist het Van 

128 8 

129 9 

130 0 

131 1 

Vann der Waars aan curator Otten 11-7-1938, G.A. 279, inv. nr. 208, nr. 415. 
Levelt-Sengers,, Sengers, 'Van der Waals Fund', 7; Michels, 'Bezichtiging', 55. 
Michels,, 'Historische ontwikkeling', 9. 
Gemeentebladenn 1939-1940. 
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derr Waalslaboratorium de gevolgen van de bezuinigingen in te perken. De 
bestuurderss waren al in 1932 tot de conclusie gekomen dat de faculteit wel erg 
uitgedijdd was en tijdens de tweede helft van de jaren dertig moest ze dan ook flink 
interen.. Vooral de wiskunde was daar een slachtoffer van. Toen in 1937 Mannoury 
enn De Vries met emeritaat gingen benoemde het universiteitsbestuur op hun plaats 
slechtss één lector (A. Heyting).132 Maar ook de uitgaven aan de natuurkunde kwamen 
onderr druk te staan (grafiek 5.1) 

Datt het Michels in dit opzicht voor de wind is gegaan lag misschien aan 
burgemeesterr De Vlugt, die Michels een man naar zijn hart moet hebben gevonden. 
Dee Vlugt was net als Michels een self-made man en was een voorstander van 
samenwerkingg met het bedrijfsleven en het aanboren van particuliere bronnen om de 
financiëlee armslag van de universiteit te vergroten.133 Minder voorspoedig is het 
Clayy vergaan, en zijn slechte verhouding met de burgemeester lijk t daar, samen met 
dee verslechterende economische omstandigheden, debet aan te zijn geweest Clay 
kreegg aanvankelijk alle medewerking om de inrichting van het Natuurkundig 
Laboratoriumm naar zijn wensen aan te passen. Bij zijn aanstelling had Clay 
toegezegdd gekregen dat het laboratorium zou worden gemoderniseerd en 
uitgebouwd.. Hij kreeg meer dan 60.000 gulden in de eerste jaren van zijn 
hoogleraarschapp om het totaal verouderde instrumentarium te vervangen.134 De staat 
vann het laboratorium verhinderde echter dat hij er veel plezier aan kon beleven. De 
situatiee die hij in het Natuurkundig Laboratorium aantrof doet denken aan de 
problemenn aan het begin van de eeuw, dat wil zeggen een nijpend ruimtegebrek 
vanwegee het toenemend aantal studenten en overlast van trillingen. De 
overbevolkingg had onder meer ertoe geleid dat de gangen in gebruik waren voor de 
administratie,, practicumproeven en glasblazen. Er was geen ruimte voor het 
opbergenn van instrumenten voor het college. Er kon niet worden voorzien in 
behoorlijkee werkplaatsen voor assistenten en voor doctorale studenten helemaal al 
niet.. Clay cijferde voor dat de collegezaal, die inmiddels onder andere door het 
plaatsenn van stoeltjes op het balkon, een capaciteit van 212 plaatsen had, aan 
driehonderdd man plaats moest bieden. Sommige studenten konden, als ze al plaats 
hadden,, niets van de demonstratie-experimenten zien.135 Ook bij de praktische 
oefeningenn was het dringen geblazen. Naast de practicumlokalen stroomden ook de 
gangenn en alle werkplaatsen vol met prakticanten, 'een toestand, die', zo 
rapporteerdee curator Delprat, 'ware hij aan de arbeids-inspectie bekend, zeker niet 
geoorloofdd zou worden'. Ten slotte was er aan moderne instrumenten, aldus Clay, 
'nagenoegg niets aanwezig'.137 

Doorr het geplande vertrek van Michels zou een gedeelte van het 
ruimteprobleemm zijn opgelost. Er moesten onder andere een kamer voor de 
voorbereidingg van collegeproeven komen, een assistenten-, een galvanometer-, een 

1322 Curatoren aan faculteit 1-3-1932, G.A. 1020, inv. nr. 30; Knegtmans, Kwetsbaar 
centrum,centrum, 62. 
1333 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 44. 
1344 Map, G.A. 5191,1930-2943; nota van een curator, G.A. 279, inv. nr. 167, nr. 
154;; gemeenteblad 1930,1ste afd., 1032-1033. 
1355 Clay aan curatoren 2-6-1932, G.A. 279, inv. nr. 174, nr. 191. 
1366 Delprat aan curatoren 29-1-1933, G.A. 279, inv. nr. 175, nr. 392. 
1377 Clay aan B en W 6-11-1929, G.A. 5191, 1930-2943. 
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hoogspannnings-- en een elektrometerkamer, een instnimentmakerij, een glasblazerij 
enn een donkere kamer. Verbouwing en herinrichting zouden samen 273.000 gulden 
vergen.1388 Clay ondervond echter al snel dat de trams en rijtuigen voor zulke sterke 
trillingenn zorgden, dat er maar één ding op zat, namelijk een nieuw, trilvri j 
laboratoriumm te bouwen. De curatoren zagen een mogelijkheid in de bouw van een 
nieuww laboratorium vlakbij Michels' nieuwe onderkomen. In 1932 begon men 
voortvarendd aan de schetsplannen. Intussen werd voor Clay een schoolgebouw aan 
dee Plantage Muidergracht 8 verbouwd tot 'tijdelijke' dependance (met 22.000 
guldenn aan verbouwingskosten en 18.000 gulden aan instrumentarium).139 

Hett zag er in die tijd rooskleurig uit voor de Amsterdamse natuurkunde. 
Michelss en Clay zouden in eikaars nabijheid een nieuw laboratorium betrekken en 
Zeemanss uitbreidingsplannen waren, ondanks de afwijzing van de Rockefeller 
Foundation,, nog niet van de baan omdat het universiteitsbestuur er niet onwelwillend 
tegenoverr stond. Als de economische wind ook maar een beetje had meegezeten, 
warenn alle plannen vermoedelijk ook verwezenlijkt. Het curatorium filosofeerde 
zelfss over de mogelijkheid om op termijn ook Physica naar het terrein-Nijkerk te 
verplaatsenn en de hele natuurkunde in één bolwerk te centraliseren. Een visioen 
gloordee van een fysisch Huis van Salomo aan de oever van de Nieuwe Achtergracht. 
Dee fysici zagen de synergievoordelen van een dergelijke operatie wel in, maar 
toondenn zich verder niet erg gecharmeerd. Ze stelden dat de voordelen niet zouden 
opwegenn tegen de kosten die één en ander met zich meebracht. En een centralisatie 
inn de zin dat er één hoofddirecteur voor de hele natuurkunde kwam zag men 
helemaall  niet zitten: 'Een nadeel is dat de leidende directeur met veel organiseerend 
enn administratief werk wordt belast en dat wrijving tusschen de leiders der 
afdeelingenn onderling en met den hoofddirecteur wel niet kan worden vermeden'. De 
Amsterdamsee professoren natuurkunde voelden niets ervoor om de soevereiniteit 
overr hun koninkrijkjes af te staan.140 Opmerkelijk is overigens de dubbele agenda 
vann Clay, die dit antwoord van de fysici mede opstelde, maar intussen poogde om 
hett Natuurkundig Laboratorium en Physica onder zijn leiding te 'concentreren'. 

Dee plannen voor Zeemans uitbreiding en Clays nieuwbouw stierven in de 
schoonheidd van de tekeningen van de architect. Vooral voor Clay moet het een hard 
gelagg zijn geweest toen hij begin 1934, vlak voordat de aanbesteding zou beginnen, 
tee horen kreeg dat de slechte financiële situatie van de gemeente de nieuwbouw 
onmogelijkk maakte. In plaats van een verbouwing voor 273.000 gulden of een 
nieuwbouww van 616.000 gulden moest hij nu genoegen nemen met een minimale 
verbouwingg voor 37.300 gulden, waarvan de voornaamste aanpassing eruit bestond 
datt er een plafond in de hoge collegezaal werd gelegd waarmee een extra verdieping 
werdd gecreëerd.141 Clay voelde zich 'voortdurend in de steek gelaten door de 
burgemeester'.. Terwijl hij nog altijd niet eens een bibliotheek, een donkere kamer of 

1388 Ibidem; gemeenteblad 1930,1ste afd., 1229-1230. 
1399 Gemeenteblad 1932,1ste afd., 2003-2005; curatoren aan B en W 14-9-1932, 
G.A.. 279, inv. nr. 174, nr. 191; Delprat aan curatoren 29-1-1933, G.A. 279, inv. nr. 
175,, nr. 392; curatoren aan faculteit 22-1-1934, G.A. 1020, inv. nr. 41; wethouder 
vann Onderwijs aan inspecteur van het onderwijs 16-9-1932, G.A. 5191,1932-1825. 
1400 Map, G.A. 279, inv. nr. 177, nr. 152. 
1411 Gemeenteblad 1936,1ste afd., 325-326; gemeenteblad 1937,1ste afd., 1075-
10777 en 2de afd., 871-874. 
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eenn plaats voor zijn instrumenten had, kon hij zien hoe enkele collega's het 
fonkelnieuwee complex op het terrein-Nijkerk in gebruik namen.142 

Clayy had de schrale troost dat hij beslag had weten te leggen op het houten 
hulpgebouwtjee waaruit Michels ging vertrekken. Ook Zeeman had gemeend 
aanspraakk erop te kunnen maken. Hij wilde er een afdeling voor onderzoek naar 
radioactiviteitt vestigen, die onder leiding zou komen te staan van A. Lub die dan 
tevenss tot conservatrice zou moeten worden benoemd. Lub was één van Zeemans 
favorietee pupillen en was al elf jaar als assistent in dienst. Ze was Zeemans 
rechterhandd bij het leiden van het laboratorium en daarnaast in zijn ogen een 
verdienstelijkk onderzoeker. Zeeman schreef curatoren dat hij haar altijd had 
gestimuleerdd in de wetenschap te blijvenn en dat hij het zou betreuren wanneer zij 
gedwongenn zou zijn een positie als lerares in het voorbereidend onderwijs te nemen. 
Recentelijkk nog had ze in Parijs samengewerkt met M. Curie, die haar 'bijzonder 
gewaardeerd'' had. Zeeman wist verder te melden dat het zelfs in Curies bedoeling 
hadd gelegen om in het voorjaar van 1935 een onderzoek naar het radioactieve 
actiniumm in Physica te komen verrichten. Dit bezoek ging niet door omdat Curie in 
julii  1934 overleed.143 

Clayy meende echter de hoogste aanspraken te hebben op de dependance. Hij 
gebruiktee in de praktijk al een gedeelte ervan voor zijn onderzoek naar kosmische 
straling.. Hij wist zich zelfs te bewegen tot een lofzang op de bijzondere 
eigenschappenn van het kierige gebouwtje: 

Ditt gebouwtje heeft voor mij zoo uitzonderlijk belangrijke waarde, omdat 
hett een dun dak heeft en geheel vrij staat, zoodat werkelijk de straling van 
allee zijden onze toestellen vrij kan bereiken.144 

Zeemann en Clay kwamen er samen in eerste instantie niet uit, maar bij nader inzien 
gingg Zeeman akkoord met een paar dubbele deuren waarmee een lokaal in Physica 
goedd kon worden afgesloten.14 Misschien hoopte hij door deze concessie Lubs 
conservatorschapp veilig te stellen. Tevergeefs, de curatoren zagen er geen heil in. 
Lubb zou uiteindelijk inderdaad kiezen voor de bestaanszekerheid van een baan in het 
onderwijs.146 6 

Clayy had het geluk dat zijn experimentele onderzoek voor een belangrijk 
gedeeltee los stond van het laboratorium. De kosmische straling werd toepasselijk 
genoegg wel de 'poor men's laboratory' genoemd en Clay en zijn medewerkers deden 
dee metingen veelal buiten. Het Natuurkundig Laboratorium zou uitgroeien tot een 
hoofdkwartierr waar het denkwerk werd verricht en toestellen werden ontworpen voor 

Kladaantekeningg 28-3-1936, G.A. 1020, inv. nr. 216. 
1433 Vergadering curatoren 5-3-1934, G.A. 279, inv. nr. 98; Zeeman aan B en W 3-8-
19333 en 14-3-1934, Zeemanarchief, inv. nr. 447; Zeeman aan curatoren 27-2-1935, 
Zeemanarchief,, inv. nr. 450. 
1444 Clay aan curatoren 8-2-1934, G.A. 279, inv. nr. 181, nr. 49. 
1455 Vergadering curatoren 5-3-1934, G.A. 279, inv. nr. 98. 
1466 Nota van een curator 25-9-1936, G.A. 279, inv. nr. 190; vergadering curatoren 5-
3-1934,, G.A. 279, inv. nr. 99; Venema aan Zeeman 2-5-1939, Zeemanarchief, inv. 
nr.. 154. 
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dee experimenten en expedities. Daarnaast werden er ook ter plekke wel metingen 
verricht147 7 

Dee Amsterdamse fysica eindigde het interbellum met drie laboratoria» 
waarvann het oude Natuurkundig Laboratorium vooral op het onderwijs was 
gebouwd,, terwijl Physica en het Van der Waalslaboratorium echte 
onderzoekslaboratoriaa waren. Het waren drie bedrijfjes die sterk hiërarchisch werden 
bestuurdd door de hoogleraar-directeuren, die bijna onbeperkte macht hadden over 
hunn organisatie. Zij beslisten (binnen het beschikbare budget) in de praktijk 
autonoomm over ontslag of het aannemen van personeel en assistenten, over de 
aanschaff  van apparatuur en over de te verrichten (onderzoeks)arbeid. Vooral 
Michelss en Clay regeerden met ijzeren hand over hun organisatie, wat sterk in 
contrastt stond met de veel weerbarstiger buitenwereld, waar de directeuren moesten 
knokkenn voor de belangen van hun bedrijven. 

Uitt de begroting van 1937 blijkt dat er (voor zover door de gemeente 
betaald)) bij het Van der Waalslaboratorium één eerste assistent, twee assistenten, 
vierr tweede assistenten, zeven student-assistenten, twee instrumentmakers, drie 
bedienden,, een amanuensis en vier leerjongens waren, waarmee er 24 personen op de 
(gemeentelijke)) loonlijst stonden. Physica bezat in dat jaar tien medewerkers: één 
conservator,, één assistent, één tweede assistent, twee student-assistenten, een 
bedrijfschef,, een bediende-stoker, een amanuensis en twee leerjongens. En het 
Natuurkundigg Laboratorium twintig met één eerste assistent, één assistent, vijf 
tweedee assistenten, een adjunct-assistent, drie student-assistenten, een 
instrumentmaker-conciërge,, een instrumentmaker, twee amanuenses, een bediende, 
eenn bediende-stoker en drie leerjongens. Met twee hoogleraren en een lector waren 
err in dat jaar 57 personen bezoldigd. 

Dee assistenten waren onder te verdelen in administratieve assistenten, 
onderzoeksassistenten,, technische assistenten, persoonlijke assistenten en 
onderwijsassistenten.. Het assistentschap was een positie waaraan maar weinig 
rechtenn waren verbonden. Het verhaal dat Clay bij zijn aankomst in Amsterdam alle 
assistentenn van het Natuurkundig Laboratorium in één keer zou hebben ontslagen is 
apocrieff  (er staat niets van een 'massa-ontslag' in de bronnen vermeld en Sissinghs 
assistentenn C. Lakeman en H. Walch bleven bijvoorbeeld nog jarenlang assistent ), 
maarr het is veelzeggend (ook over Gay trouwens) dat het verhaal voor 
geloofwaardigg werd gehouden. De honorering van het assistentschap kon 
uiteenlopenn van meer dan drieduizend gulden voor een gewaardeerde eerste assistent 
tott honderdvijftig gulden voor een student-assistent.149 Hoewel het nadrukkelijk als 
eenn tijdelijke functie was bedoeld, konden assistenten soms vele jaren in dienst zijn. 
Err is in de Amsterdamse natuurkunde een geval bekend van een assistent die zestien 
jaarr in dienst was. Het conservatorschap dat in Physica in 1933 voor T.L. de Bruyn 
inn het leven werd geroepen, was bedoeld om deze verdienstelijke assistent een min 
off  meer vaste positie te geven (er ging geen salarisverhoging mee gepaard). De 
Bruynn had ook de primeur om de eerste privaatdocent in de Amsterdamse 

1477 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 131-132. 
1488 Vgl. AJ. Kox, 'Amsterdamse natuurkunde in de jaren dertig: een kwikkolom in 
dee Westerkerk', in: Baaijens, Universiteit van Amsterdam, 71-77, aldaar 74. 
1499 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 31. 
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natuurkundee te zijn, sinds Van der Waals jr. in het begin van de eeuw. Vanaf 1930 
doceerdee hij over 'de oorsprong en systematiek der spectra'.150 

Vann het technisch personeel, dat meestal tussen de tweeduizend en 2700 
guldenn per jaar kreeg151, konden vooral ervaren instrumentmakers onmisbaar 
wordenn voor het onderzoek. In tegenstelling tot de assistenten bleven zij vaak 
decennialangg op hun post en konden zij zich een unieke expertise verwerven. In het 
Leidsee cryogene laboratorium is de naam van instrumentmaker G.J. Flim 
onlosmakelijkk verbonden aan de successen van het laboratorium, in Amsterdam was 
voorr oud-medewerkers van het Van der Waalslaboratorium 'Pa Wassenaar' een 
welhaastt legendarische figuur.152 Clay werd op zijn reizen vergezeld van N. 
Breedeveld.. Voor Zeeman was J. van der Zwaai een belangrijke kracht. Als 
'bedrijfscheff  voerde hij niet alleen de klussen uit die hem werden opgedragen, maar 
dachtt hij eveneens mee over allerlei zaken betreffende het laboratorium. De 
waarderingg van Zeeman voor zijn secondant blijkt uit de volgende woorden: 

Gijj  weet hoezeer ik de samenwerking met u op prijs stel.(...) Ook denk ik 
graagg terug aan de inrichting van het laboratorium Physica, waarvan zoo 
menigg plaats de zichtbare teekenen van de nauwe samenwerking draagt.153 

Mett drie laboratoria had de Amsterdamse fysica het er niet slecht vanaf gebracht. 
Vanuitt enkele kamertjes in het universiteitsgebouw in 1877 was het, vooral dankzij 
dee pioniersarbeid van Van der Waals sr., de wetenschappelijke reputatie van 
Zeeman,, de ondernemingskracht van Michels en de druk van toenemende 
studentenaantallen,, uitgegroeid tot een instituut, waarvoor jaarlijks door de gemeente 
meerr dan honderdduizend gulden werd uitgetrokken. In reële termen 
vervijftienvoudigdee het bedrag ongeveer dat de gemeente Amsterdam voor de 
natuurkundee uittrok (grafiek 5.2). 

Aann de andere universiteiten was de natuurkunde gehuisvest in één 
laboratorium.. Het Utrechtse laboratorium had vanaf begin jaren twintig een 
spectaculairee ontwikkeling doorgemaakt toen Ornstein aan het roer kwam. 
Dankzijj  de middelen uit het bedrijfsleven en de aantrekkingskracht op veel 
studentenn werd het Utrechtse laboratorium het meest dynamische uit het 
interbellum.1544 Het Leidse cryogene laboratorium was nog altijd een leidend 
instituutt waar over een breed front koude-onderzoek werd verricht met 
baanbrekendee resultaten.155 Minder gezichtsbepalend was het Groningse 
laboratoriumm hoewel het met Coster een meer dan uitstekend fysicus aan het 
hoofdd had staan die het voor elkaar kreeg dat het laboratorium ingrijpend 
werdd verbouwd (voor 124.000 gulden156). Naar zijn wensen werd het 

1500 Vergadering curatoren 8-1-1930 en 28-11-1932, G.A. 279, inv. nr. 98; curatoren 
aann B en W 10-12-1932, G.A. 279, inv. nr. 175, nr. 351. 
1511 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 32. 
1522 Casimir, Haphazard reality, 162-164; Lunow, 'Natuurkundig Laboratorium Hl', 
6-7;; Levelt-Sengers, Sengers, 'Van der Waals Fund', 5-8. 
1533 Zeeman aan Van der Zwaai 30-4-1931, Zeemanarchief, inv. nr. 181. 
1544 Heijmans, Wetenschap, 51-147. 
1555 Casimir, Haphazard reality, 158-190. 
1566 Brinkman, 'Coster', 115. 
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ingerichtt voor het onderzoek op het terrein van de röntgenspectroscopie en 
bandspectroscopie,, waarmee Coster en zijn medewerkers vanaf eind jaren 
twintigg resultaten haalden die de reputatie van het Groningse laboratorium 
behoorlijkk verstevigden.157 

GrafiekGrafiek 5.2 Kosten Amsterdamse natuurkunde, 1879-1940 

 werige perecned kostoi 

 hoogleraren 

DD onderhoud en cfvereen 

 nis 

/^/MWMM^MM^W/MW^/ / 

Err moet wel aan worden toegevoegd dat Ornsteins promotiefabriek en het vermaarde 
Leidsee cryogene laboratorium grotere laboratoria waren dan de (afzonderlijke) 
Amsterdamse.. Het Utrechtse laboratorium kreeg in 1930 alleen al van 
overheidswegee een materieel krediet van 20.000 gulden. Het aantal hoogleraren en 
lectorenlectoren natuurkunde voor de universiteiten van Utrecht en Amsterdam lag aan het 
eindd van het interbellum in een gelijke orde van grootte. Amsterdam bezat na de 
opvolgingg van Zeeman twee gewoon hoogleraren, twee buitengewoon hoogleraren 
enn een lector (paragraaf 7). Utrecht had met Ornstein en de theoreticus Uhlenbeck 
tweee ordinarii, met Moll, Van Staveren en M.G.J. Minnaert drie extraordinarii, met 
Burgerr een lector en in de persoon van De Cittert een conservator.158 Leiden was 
koploperr met drie gewone hoogleraren: Keesom, De Haas en Kramers. De laatste, 
neerlandss belangrijkste beste fysicus uit het interbellum, vertegenwoordigde als 

R.. Kronig, 'D. Coster in zijn Groningse tijd', Nederlands tijschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 15 (1949) 288-291; Brinkman, 'Coster', 115-116; een overzicht van de 
werkzaamhedenn van de fysische laboratoria aan de Nederlandse universiteiten is 
opgenomenn in: Heijmans, Wetenschap, 170-174. 
158 8 Heijmans,, Wetenschap, 51-147. 
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opvolgerr van de in 1933 overleden Ehrenfest de theoretische fysica. De Haas en 
Keesomm waren de opvolgers van Kamerlingh Onnes en voerden samen het 
directoraatt over het cryogene laboratorium. Fokker was buitengewoon hoogleraar, 
Holstt bijzonder hoogleraar, Crommelin lector en Wiersma conservator.159 In 
Groningenn bezat de fysica twee hoogleraren: Zernike en Coster. Ten slotte kreeg de 
Nederlandsee fysica in 1930 een nieuwe loot aan de stam met de oprichting van de 
natuurwetenschappelijkee faculteit aan de Vrije Universiteit De hoogleraar 
natuurkundee werd GJ Sizoo (geb. 1900), die onder primitieve omstandigheden 
onderzoekk begon naar radioactiviteit en zich later ging bezighouden met nucleaire 
fysica.fysica.160 160 

6.. Natuurkunde studeren 

Dee eerste colleges werden gegeven in het Universiteitsgebouw aan de 
Oudemanhuispoort,, een gebouw dat door zijn oude, wat strakke, 
plechtstatigheidd er toe bijdroeg je bewust te maken datje een nieuwe 
wereldd binnenkwam, waarin de wetenschap centraal stond en waar nu niet 
leraren,, maar hoogleraren de taak hadden je in de geheimen en het ritueel 
vann die wetenschap in te leiden.161 

Dee natuurkundestudent die eind jaren twintig zijn studie aanving (gezien de locatie 
begonn het jaar met wiskunde) had hoge verwachtingen van de academische wereld 
diee hij op het punt stond te betreden. De werkelijkheid die hij - zoals de auteur van 
hett citaat, J. de Boer - kreeg voorgeschoteld moet een ontnuchtering zijn geweest. 

Naa de dood van Sissingh kwam het onder Clay en Michels verdeelde 
elementairee natuurkundeonderwijs, bestemd voor de medische studenten en de 
meestee kandidaatsrichtingen in de natuurwetenschappen, veelal geïmproviseerd tot 
stand.. Dat had allereerst te maken met het ruimtetekort. In hulpgebouwtjes en andere 
laboratoriaa werd continuu gezocht naar onderwijslocaties. Eén van de consequenties 
vann het ruimtekort, veroorzaakt door de toename van het aantal studenten, was dat 
Clayy de groep studenten voor de elementaire colleges in tweeën moest splitsen. Het 
collegee werd een keer voor de studenten scheikunde, natuurkunde en wiskunde 
gegevenn en een keer voor de geneeskundestudenten en de overige 
kandidaatsrichtingen.. Een merkwaardige bijkomstigheid was dat het wel mogelijk 
wass om de laatste groep geregeld de demonstraties voor te schotelen, terwijl voor de 
eerstee groep de ruimte hiervoor grotendeels ontbrak.162 Voor warmteleer, 
capillariteitt en licht werd aan deze 'eigen' studenten geen aanschouwelijk onderwijs 
meerr gegeven. Ooit, tijdens de gloriedagen van Sissingh, hadden de eerstejaars 
natuurkundee wekelijks twaalf uur aan colleges experimentele fysica gehad. Nu was 
daarr - tenminste tot de nieuwbouw gereed was - nog maar de helft van over.163 

1599 Casimir, Haphazard reality, 147-190. 
1600 A.J. Kox, Physics in Amsterdam. A short history (Amsterdam 1990) 25-26. 
161J.. de Boer, De wetenschappelijke gemeenschap (z.p., z.d.) 3. 
1622 Commissie voor advies inzake de universiteit aan curatoren 23-6-1933, G.A. 
5191,1935-1799 9 
1633 Michels aan B en W 4-5-1933, G.A. 5191,1935-1799 
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Dee problemen waren voorts het gevolg van de conservatieve en principiële 
beslissingg bij de opvolging van Sissingh dat de te benoemen hoogleraar 
verantwoordingg bleef houden voor de propedeutische colleges. De stichtelijke kant 
vann het hoogleraarschap verloor in de jaren twintig en dertig nog meer van zijn glans 
enn er waren nog maar weinig wetenschappers die enthousiasme konden opbrengen 
voorr de massale, elementaire colleges. In Utrecht, Groningen en Leiden was dit 
opgelostt door een lector op deze colleges te zetten, maar in de Amsterdamse faculteit 
heerstee daar weerstand tegen. Sommige hoogleraren vonden dat de elementaire 
collegess van te groot belang waren omm er een lector op te zetten en dat er iemand van 
professorabell  kaliber nodig was die een brede kijk op zijn vak kon etaleren. 
Vermoedelijkk speelde ook hier de naijver in de faculteit mee. Weevers en Wibaut, de 
voornaamstee spreekbuizen van de 'conservatieve' fractie in deze, hadden zelf 
propedeutischee onderwijstaken.164 Het was niet duidelijk of deze partij in de faculteit 
dee overhand had, maar de curatoren beslisten in elk geval dat de nieuwe hoogleraar 
tenn minste eenderde van de propedeutische colleges moest verzorgen. Met Michels 
wass er weliswaar een lector die het andere (en grootste) deel van de lessen op zich 
nam,, maar hij was ook niet aangesteld vanwege zijn liefde voor dit onderwijs. Zijn 
hoofdtaakk zag hij in zijn hoge-drukmetingen. Er liep overigens in de Amsterdamse 
natuurkundee wel degelijk iemand rond die aan het profiel van de onderwij slector 
voldeed.. Dat was Lakeman die jarenlang assistent van Sissingh was geweest en na 
dienss overlijden tijdelijk enkele colleges voor zijn rekening had genomen. Lakeman 
hadd er zelf ook op gehoopt om in vaste dienst propedeutische college te mogen 
geven,, maar kwam daarvoor niet in beeld.165 

Bijj  overmaat van ramp kenden het vaatje dynamiet Clay en de stoomwals 
Michelss de nodige aanvaringen bij het afstemmen van het elementaire onderwijs, wat 
dee organisatie ervan ook niet ten goede zal zijn gekomen. De afspraak was dat 
Michelss het jaar begon. Wanneer hij zijn stof had afgehandeld, nam Clay de colleges 
over.1666 Door niemand werd deze regeling bevredigend gevonden, en toen Michels in 
19366 alle elementaire colleges op zich nam (vanwege gezondheidsproblemen van 
Clay)) was dit geen verbetering omdat Michels ze nooit de aandacht kon geven die 
nodigg was. Michels moet een goed docent zijn geweest als hij geïnspireerd voor de 
zaall  stond, maar meestal was dit niet het geval. Zijn aandacht werd in beslag 
genomenn door andere zaken. Van demonstratie-experimenten maakte hij weinig 
werk.. Over Clay waren nog minder vleiende geluiden te vernemen, getuige een 
anekdotee die onder studenten de ronde deed: 'Pannekoek weet het en kan het goed 
zeggen,, Büchner weet het niet, maar kan het wel zeggen, Clay weet het niet en kan 
hett niet zeggen ook'. Daar stond tegenover dat Clay zijn verwarde uiteenzettingen 
compenseerdee met een dosis enthousiasme en zorg besteedde aan de demonstratie-
experimenten.167 7 

Voorall  de medische studenten waren echter de dupe van de problemen in 
hett onderwijs. De vermindering van het aantal contacturen trof juist hen, omdat de 
elementairee natuurkunde als het moeilijkste vak gold van de propedeuse. 

1644 Faculteitsvergadering 31-5-1928, G.A. 1020, inv. nr. 6. 
1655 Faculteitsvergadering 14-12-1927, G.A. 1020, inv. nr. 6; vergadering curatoren 6-
5-1929,, G.A. 279, inv. nr. 98. 
1666 Nota curator Went 19-6-1936, G.A. 279, inv. nr. 190. 
1677 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 130-133. 

198 8 



Verschillendee natuurkundestudenten sprongen in dit gat door zich als repetitor met 
bijlessenn aan de medische studenten een bijverdienste te verschaffen. 

Eenn merkwaardige rel ontstond toen het gemeenteraadslid S. Mok de 
curatorenn wees op een 'misstand' bij Michels' grote college. Volgens Mok was 
Michels'' onderwijs ontoereikend voor medische studenten. Om het vak te kunnen 
halenn waren zij afhankelijk van een dictaat dat door een repetitor in geregeld overleg 
mett Michels werd verzorgd. En de repetitor, die derhalve een monopolist was wat 
betreftt het lesmateriaal voor het grote college, rekende er een bespottelijk hoge prijs 
voor.168 8 

Dee bewuste repetitor was de kandidaat H. van Gogh, inderdaad familie van 
dee schilder, en volgens Michels behept met 'een overgeërfde kunstenaarsaanleg'. 
Vann Gogh liep al vanaf eind jaren twintig rond in de Amsterdamse natuurkunde, en 
wass in de problemen gekomen toen de kunsthandel van zijn vader W. van Gogh in 
dee eerste crisisjaren failliet was gegaan. Toen zijn vader vervolgens ook nog 
overleedd moest hij in het levensonderhoud van zichzelf en van zijn moeder voorzien. 
Hijj  richtte een fotografisch atelier op, maar dat kostte zoveel tijd dat er van studeren 
nogg maar weinig terechtkwam. Op aanraden van Michels ging Van Gogh 
privaaüessenn verzorgen om aan geld te komen.169 Hij had blijkbaar ook een 
overgeërfdee handelsgeest, want hij wist een lucratieve slag te slaan door een dictaat 
tee fabriceren, te laten drukken en het in klappers uit te geven. Het uitgeven van 
dictatenn was een gebruik dat ook bij andere colleges in zwang was en volgens Van 
Goghh bespaarde het de 'zwaar belaste' eerstejaars veel tijd en kon deze tijdens de 
collegess 'al zijn aandacht concentreeren op het gesproken woord van de docent' in 
plaatss van zelf aantekeningen te hoeven maken. 

Michelss ontkende niet dat zijn onderwijs 'op de onpersoonlijke colleges 
voorr 200 man die sterk verschillen in aanleg of vooropleiding' voor veel studenten 
moeilijkk was te volgen. Natuurkunde was nu eenmaal het moeilijkste vak. Het 
gemiddeldee cijfer fluctueerde tussen de 4,8 en 5,5, ongeveer een half punt lager dan 
bijj  de andere propedeutische vakken. Als aanvulling op de colleges hadden de 
studentenn de keus om het dictaat van Van Gogh te kopen of om delen uit 
verschillendee nog duurdere boeken te gebruiken. Omdat Michels zelfde prijs van 
achttienn gulden ook pittig vond, beval hij het dictaat niet officieel aan. Michels wees 
verderr erop dat er nog zes andere repetitoren rondliepen. Zij zouden eveneens een 
dictaatt kunnen verzorgen. Michels wist ook de drijfveren van de aanstichter van deze 
actie,, Mok, te verklaren. Mok was ooit bevriend geweest met Van Gogh, maar ze 
haddenn ruzie gekregen. Dat Michels' colleges ontoereikend waren zou Mok hebben 
vernomenn van een bevooroordeelde zwager, een student die was gezakt voor het 

171 1 

examen. . 
Hett is tekenend dat in de vroege herinneringen van De Boer geen fysici 

voorkomen: : 
1WW Vergadering curatoren 1-11-1937, G.A. 279, inv. nr. 99; Mok aan curatoren 29-
10-19377 en 20-1-1938, G.A. 279, inv. nr, 200, nr. 400. 
1699 Michels aan curatoren 11-11-1937, G.A. 279, inv. nr. 200, nr. 400. 
1700 M.B. v.d. W., 'Het gebruik en uitgeven van dictaten', Centraal faculteitenblad 4 
(1940)) 58; H. van Gogh, 'Repliek aan M.B. v.d. W.*, Centraal faculteitenblad, 4 
(1940)) 75. 
1711 Michels aan curatoren 11-11-1937 en 14-2-1938, G.A. 279, inv. nr. 99, nr. 400. 
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Wee (...) luisterden naar de Vries, onvergetelijk docent en geometer, naar 
Mannoury,, die altijd van de wiskunde afdwaalde met zijn boeiend 
gefilosofeerr op het gebied van de significa en naar Pannekoek, die ons 
mett zijn fantastische en didactische colleges inleidde in de meest recente 
ontwikkelingenn van de astrofysica.172 

A.. Pannekoek (1873-1960) leidde een soort dubbelleven. Hij was in 1918 lector 
geworden,, werd in 1925 buitengewoon hoogleraar en was vanaf 1932 gewoon 
hoogleraar.. Dit was een nogal trage voortgang voor iemand die tot de grootste 
astronomenn uit de Nederlandse geschiedenis wordt gerekend. Pannekoek maakte 
naamm met zijn astrofysische onderzoek naar steratmosferen en zijn studies naar de 
structuurr van de melkweg. Om zijn inzichten te vergroten verkoos hij hardnekkig en 
nauwgezett waarnemen boven een theoretische en modelmatige aanpak. Dat hij 
geruimee tijd op zijn ordinariaat moest wachten hing samen met het gebrek aan een 
sterrenkundigee traditie in Amsterdam (waar sterrenkunde derhalve ook lang geen 
studentenn aantrok) en het feit dat Pannekoek vanwege zijn politieke overtuiging was 
aangewezenn op de Amsterdamse universiteit. De minister van Onderwijs had hem 
verhinderdd een positie in Leiden te bekleden, nadat hij in de krant had kunnen lezen 
datt Pannekoek door Béla Kun tot 'Erelid van Hongaarse Revolutie' was uitgeroepen. 
Pannekoekk was een intellectueel kopstuk binnen de socialistische beweging, van wie 
zelfss bij massademonstraties tijdens de Portugese Anjerrevolutie in 1974 nog het 
portrett werd meegevoerd. Hij was zelfs als Marxist links en hij kibbelde er uitvoerig 
overr met Kautsky, Rosa Luxemburg en Lenin.173 

Hett opmerkelijke was dat Pannekoek als docent sterrenkunde geen enkele 
blijkk gaf van zijn politieke levenshouding. Hij hield de zaken strikt gescheiden. Voor 
dee meeste natuurkundestudenten was Pannekoeks sterrenkunde een belangrijk 
onderdeell  van het curriculum. Voor gevorderde natuurkundestudent werd Pannekoek 
bovendienn een baken wat betreft de theoretische natuurkunde. In tegenstelling tot 
Vann der Waals jr. slaagde Pannekoek erin de ontwikkelingen binnen de theoretische 
natuurkundee bij te houden en kon hij de studenten tenminste iets vertellen over de 
nieuwee kwantumtheorie.174 

Dee prekandidaatscolleges in de wiskunde bleven in handen van Mannoury 
enn De Vries, tot beiden in 1935 met emeritaat gingen. Daarna werden de colleges 
verdeeldd over de overgebleven wiskundigen en, vanaf 1937, over de nieuwe lector 
Heytingg en de conservator H. Freudenthal. De wiskundige colleges voor candidandi 
enn de andere colleges die voorbijgingen aan de medische studenten waren in de regel 
(beginn jaren dertig) bestemd voor vijftien a 25 studenten.175 
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OokOok van de docenten scheikunde valt op dat ze in De Boers beschrijving 
ontbreken.. Dit impliceert waarschijnlijk dat De Boer voor het kandidaatsexamen A, 
B,, of C had gekozen waarin natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde voorkwamen 
(tabell  3.3, paragraaf 3.7). Bij de richting D nam scheikunde de plaats in van 
sterrenkunde,, net als de in 1930 nieuw ingestelde richting E ('natuurkunde en 
scheikundee met wiskunde*), die toegang gaf tot de hoofdvakken natuurkunde of 
scheikunde.. De nieuwe kandidaatsrichting was, samen met een door Ornstein 
gepropageerdd nieuw bijvak 'technische natuurkunde', de enige wijziging van belang 
inn deze periode voor de natuurkunde.176 Bij de scheikunde was Büchner - die het niet 
wist,, maar het wel kon zeggen - voor de fysici belangrijk. Hij was als lector 
aangesteldd voor de anorganische scheikunde waarvoor hij het grote college deed. 
Zijnn colleges waren 'uitmuntend voorbereid, rustig voorgedragen'; wie echter slecht 
voorbereidd op het tentamen kwam kreeg de wind van voren en kreeg het advies 'er 
maarr mee uit te scheiden en liever "in een strijkje te gaan zingen of zo"!*177 Qua 
onderzoekk had hij zich als privaatdocent vanaf 1909 beziggehouden met onderzoek 
naarr radioactiviteit en later had hij in Amsterdam het colloïd-chemiscn onderzoek 
opgezet.1'8 8 

Eerstejaarss zoals De Boer hadden heel wat indrukken te verwerken. Het was 
misschienn daarom dat ze zich zo moeilijk lieten bereiken. In de NPF, de 
belangenclubb voor studenten natuurwetenschap, die het tot haar taken rekende om de 
eerstejaarss bij de hand te nemen, werd erover geklaagd dat de eerstejaars zich zo 
indolentt toonden. En dit terwijl de eerstejaars zich 'in den regel als een kat in een 
vreemdd pakhuis' voelden, omdat een helder en goed gecoördineerd lesrooster een 
utopiee bleef. De gevorderde studenten natuurkunde hadden andere problemen, en die 
lagenn vooral op het vlak van de theoretische natuurkunde. 

Dee lessen van Van der Waals moeten in de jaren dertig een enigszins 
beschamendee vertoning zijn geweest. Moeizaam behandelde hij delen uit een 
verouderdd tekstboek: de Wellenmechanischer Ergënzungsband van A. Sommerfelds 
AtombauAtombau und Spektrallinien.179 Wie theoretische natuurkunde wilde studeren moest 
niett in Amsterdam zijn. De Amsterdamse student AJ. Rutgers, die zijn heil in 
LeidenLeiden zocht, zal het hebben begrepen, net als De Boer, die ook een tijd in Leiden 
zouu doorbrengen en daarnaast te vinden was bij Uhlenbeck in Utrecht. Dat laatste 
deedd ook de jonge A. Pais die al snel doorhad dat Van der Waals jr. niet de juiste 
persoonn was om hem in te wijden in de theoretische fysica.180 

Vann der Waals bewoog zich graag in literaire kringen. Hij was tussen 1924 
enn 1933 redacteur van De Gids1" waar hij in enkele artikelen zijn oude stokpaardje 
bereed:: het aanvallen van een te ver doorgevoerd determinisme. Hij was er als de 
kippenn bij om als filosoof te doen wat hij als fysicus naliet: hij omarmde 
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onmiddellijkk de nieuwe ontwikkelingen in de kwantumtheorie. De oude bezwaren 
diee Van der Waals en anderen tegen het determinisme hadden ingebracht waren 
gebaseerdd geweest op het statistische karakter van met name de wetten van de 
thermodynamicaa en op de onmogelijkheid om de posities en snelheden van de 
afzonderlijkee moleculen te meten. Maar het was daarbij nog altijd wel zo dat de 
onwrikbaree mechanische wetten die de moleculen lieten bewegen en botsen 
uiteindelijkk de grondslag vormden van de thermodynamische verschijnselen. De 
kwantumtheoriee leverde een fundamenteler indeterminisme op. Net als de druk of 
temperatuurr van een gas kan de tijdsduur voor een bepaalde overgang in een atoom 
statistischh worden bepaald. Deze tijdsduur is het gemiddelde van zeer veel 
kwantumsprongenn met ieder afzonderlijk een verschillende tijdsduur. Waar de 
thermodynamischee grootheden echter uiteindelijk het gevolg waren van mechanische 
wettenn op het microniveau, namen de fysici voor de kwantumsprongen geen causale 
grondslagg aan: 'Bij het nieuwe kansbegrip wordt van het eventueel bestaan van 
oorzakenn geheel afgezien en wordt het kansbegrip als laatste over die processen te 
vertellenn wijsheid opgevat'. Ook al zou het voortschrijden der wetenschappelijke 
kenniss alsnog onbekende processen binnen de atomen voor kwantumovergangen aan 
hett licht brengen, dan nog was het van groot belang dat fysici bereid zijn geweest om 
hett deterministische oorzaakbegrip overboord te zetten. De wetenschap heeft 
aangetoondd zonder het postulaat van het causaal determinisme te kunnen. Overigens 
waarschuwdee Van der Waals nu ook voor een teveel aan indeterminisme. De slinger 
dreigdee naar de andere zijde door te slaan.182 

Dee rectoraatsrede van Van der Waals in 1931, De ontwikkeling der 
theoretischetheoretische natuurkunde in de 20ste eeuw bevatte dezelfde strekking. De rede 
eindigdee echter met een interessante onboezeming die erop neer kwam dat Van der 
Waalss toegaf zich als wetenschapper teveel om de zuiverheid van kennistheoretische 
begrippenn te hebben bekommerd, terwijl dergelijke 'buiten het gebied der eigenlijke 
natuurkundee liggende interpretaties eigenlijk zoo weinig invloed op de ontwikkeling 
dierr wetenschap hebben'.1 Terwijl Van der Waals zogezegd bleef steken in de 
steriliteitt van het zuiverhouden van een begrip als snelheid, brachten wetenschappers 
diee minder scrupuleus te werk gingen de ontwikkeling van de natuurkunde in een 
stroomversnelling.. Misschien erkende hierin Van der Waals bedekte termen zijn 
eigenn falen als fysicus. 

Hett is dus geen wonder dat de theoretische natuurkunde in Amsterdam 
feitelijkk niet bestond in de jaren twintig en dertig. Dat Van der Waals nog tot tien 
promotiess kwam in deze tijd, kwam doordat hij nogal eens als gelegenheidspromotor 
optradd (tabel 5.1). Zo promoveerde bij Van der Waals de latere ontdekker van 
polyetheenn Gibson, die natuurlijk student was van Michels en ook andere studenten 
vann Michels promoveerden tot 1938 bij Van der Waals. Na 1935 werden ook enkele 
studentenn van Zeeman doctor onder auspiciën van Van der Waals. Eén keer nam hij 
dee honneurs waar voor Clay, gezien de titel Kosmische straling in het aequatorvlak 
vanvan een magnetische dipool van de dissertatie van L.H. van Wijk, de student waar 
hett om ging. Ook trad Van der Waals een keer op als promotor voor een student 
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(L.P.G.. Koning) die binnen een nieuwe studierichtring promoveerde, de fysische 
geografie.. Van de overige dissertaties deed die van J.W. Dekker (Beitrag zur 
thermodynamischenthermodynamischen Theorie der Kapillaritat) de tijden van Van der Waals sr. 
herleven,, die van J.G.J. Scholte: {Over de breking, de terugkaatsing en de dispersie) 
hett Leidse onderzoek in de tijd dat Sissingh en Zeeman er nog werkten, en was het 
promotie-onderzoekk van M.M. Biedermann {Over golfmechanische 
energieberekeningen)energieberekeningen) des te opmerkelijker omdat dit werk was gebaseerd op de 
nieuwee golfmechanische kwantumtheorie. Het was een bescheiden teken van leven 
vann de Amsterdamse theoretische natuurkunde. 

Naastt Pannekoek werd de assistent Rutgers een rots in de branding voor de 
theoretischee fysica. De begaafde Rutgers was begonnen met een studie scheikunde in 
Amsterdam,, maar stapte over naar Leiden om bij Ehrenfest de theoretische 
natuurkundee te bestuderen. Na zijn promotie in 1930 werd hij medewerker van 
Michels.. Hij organiseerde in Amsterdam een colloquium waarin moderne 
onderwerpenn aan bod kwamen. Hij haalde onder meer zijn vriend, de jonge 
theoreticuss H.B.G. Casimir, uit Leiden om gastcolleges geven over de nieuwste 
ontwikkelingenn in de kwantumtheorie. Rutgers werd later hoogleraar fysische chemie 
inn Gent.184 

Doorr Rutgers raakte de Amsterdamse natuurkunde betrokken bij een drama 
datt zich op maandag 25 september 1933 voltrok. Op die dag kreeg Rutgers bezoek 
opp het laboratorium van Ehrenfest die zijn voormalige pupil kwam opzoeken. Het zal 
Rutgerss bekend zijn geweest dat Eherenfesf psychische problemen had, maar hij kon 
niett bevroeden wat hij die dag van zins was. Na de visite haalde Ehrenfest zijn 
zwakbegaafdee zoon op bij het instituut waar hij was ondergebracht, nam hem mee 
naarr het Vondelpark en schoot zowel zijn zoon als zichzelf neer. Beiden overleefden 
hett niet. Vooral voor degenen die Ehrenfest eerder op de dag nog op het 
laboratoriumm hadden gezien, was het een diep ingrijpende gebeurtenis. De Boer kon 
zichh decennia later nog goed de verslagenheid herinneren van Rutgers toen hij het 
nieuwss kwam vertellen. 

Wiee na gemiddeld driejaar het kandidaatsexamen haalde, koos er in de 
regell  voor om bij Michels, Zeeman of (vanaf 1929) Clay (experimenteel) verder te 
studeren.. De doctorale fase duurde ongeveer drieënhalf jaar. Ze begon met 
gemiddeldd twee jaar werken op het laboratorium, waarbij tevens de verplichte 
collegess werden afgewerkt. Deze behelsden de gekozen bijvakken en natuurlijk de 
doctoralee vakken natuurkunde. Clay ging voor doctorale studenten een college 
'geleidingg door gassen' geven, waarin naast berekeningen aan kathodestraling en 
'positievee straling' over atoomtheorie werd gedoceerd. Zeeman en Michels gaven 
ookk een doctoraal college. Zeeman doceerde over spectra, Michels over zijn 
vakgebied:: thermodynamica en moleculaire fysica. Deze doctorale colleges trokken -
eindjarenn twintig - tussen de dertig en 55 studenten, waarbij naast hoofdvak-
studentenn natuurkunde ook studenten met natuurkunde als bijvak aanwezig waren. 
Vann der Waals' lessen, die hetzelfde waren als voorheen, trokken ongeveer vijftien 
studenten.1866 In de volgende anderhalfjaar bereidde de natuurkundestudent de 
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tentamenss voor, en het was de gewoonte dat hij zich in deze tijd desgewenst 
oriënteerdee op zijn promotie-onderzoek. 

Volgenss De Boer werd de student in het laboratorium een volwaardig lid 
vann de gemeenschap der wetenschappelijk onderzoekers: 

Naa mijn candidaatsexamen kwam ik op de afdeling thermodynamica van 
hett Natuurkundig Laboratorium aan de Plantage Muidergracht te werken 
onderr de bezielende leiding van Michels, waarbij ik voor het eerst 
geconfronteerdd werd met echt wetenschappelijk onderzoek (...) Op zo'n 
laboratoriumm word je als jong gezel opgenomen in een wetenschappelijk 
bedrijff  en voel je je - als het goed is - meer en meer geïncorporeerd 
wordenn in de wetenschappelijke gemeenschap met eigen vreugden en 
kwalen. . 187 7 

Bijj  Clay begonnen pas vanaf 1938 studenten te promoveren. Degenen die het oude 
laboratoriumm wilden trotseren hadden de kans op een mooi avontuur als ze, zoals M. 
Rutgerss van der Loeff, met een van de expedities van Clay mee mochten. Twee 
belangrijkee assistenten in het Natuurkundig Laboratorium waren H. Zanstra, hoofd 
vann het natuurkundig prakticum en vervanger van Clay in het onderwijs tijdens zijn 
expeditiee van 1933-1934, en E.M. Bruins die theoretisch werk verrichtte voor 
Clay.188 8 

Doorr de geldingsdrang van Michels werd het moleculaire onderzoek ook 
doorr de studenten weer in genade aangenomen. Vooral na de opening van het Van 
derr Waalslaboratorium stroomden de studenten toe. De Boer schrijft: 'Hij wist zijn 
medewerkerss enthousiast te maken voor de fysische problemen en zijn penetrante 
manierr van discussiëren en gave van intuïtief aanvoelen van de fysica hebben een 
grotee vormende betekenis voor velen van zijn vroegere medewerkers gehad'. 
Michels,, die niets moest hebben van 'onderdanige figuren of slijmerds' wenste niet 
alss professor te worden aangesproken, maar als "mijnheer Michels". Hij was er niet 
minderr autoritair om en hij stelde hoge eisen aan zijn medewerkers. Het woord 
'onmogelijk'' bestond niet voor Michels, zoals een andere student getuigt. Als een 
academischee drill-instructor smeedde hij zijn laboratoriummedewerkers tot een 
team. . 

Inn Physica werd de student minder opgejaagd. Hier kon in alle rust en met 
behulpp van de meest geavanceerde apparatuur optisch onderzoek worden verricht 
onderr de deskundige leiding van Zeeman. Zeeman was weliswaar afstandelijk maar 
bekommerdee zich wel degelijk om zijn studenten. Zo had hij de armlastige student J. 
Gisolff  op eigen kosten een assistentschap bezorgd en later voor hem een baan bij 
Philipss geregeld via zijn ex-leerling De Groot die eenn belangrijke positie in het 
Eindhovensee laboratorium bekleedde. 'Het is me schier onmogelijk me er voldoende 
rekenschapp van te geven wat ik te danken heb aan Uw jaren lange bijdragen zonder 
welkee ik niet op het lab zou hebben kunnen blijven en er dus noch van mijn promotie 
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nochh van mijn betrekking nu, sprake zou zijn geweest', schreef Gisolf aan 
Zeeman.190 0 

Gisolff  trouwde met E.B. Venema, een andere student van Zeeman. 
Venema'ss verering voor Zeeman kende geen grenzen en hij hield daaraan een 
uitgebreidee correspondentie over. Men kan zich afvragen hoe Zeeman de volgende 
aubadee heeft ondergaan: 

Watt ik bedoel kan ik eigenlijk maar op één manier zeggen: Wij hebben 
hett voorrecht gehad een groot man van dichtbij te zien. Niet te zien zooals 
menn de koningin gaat zien: in een oogwenk is het voorbij en in de 
herinneringg blijf t slechts een vage kleurenindruk. 
Maarr echt zien, leeren kennen, zóó goed leeren kennen dat we over vele 
dingenn Uw oordeel weten, Uw critiek en Uwe bewondering, dat we bij een 
optischh phenomeen denken: "Wat zou Professor dit een prachtig gezicht 
vinden""  en daardoor zelf pas goed beseffen hoe mooi het is en hoe 
geweldigg de physica. We hebben van dichtbij gezien en daardoor den 
verrenn afstand gevoeld.191 

Zoalss de meeste vrouwelijke studenten was Venema van betere komaf (haar vader 
wass arts) en zoals voor de meeste vrouwelijke studenten gold, betekende haar 
huwelijkk het einde van haar wetenschappelijke carrière. 

Hett lijk t erop dat het Zeemans beleid was om de keur van zijn studenten een 
tijdd naar een buitenlands laboratorium te sturen. Venema bracht enige tijd in Parijs 
enn in Kopenhagen door. Ook Woltjer, De Bruin en Lub werkten op buitenlandse 
laboratoria.. Zeeman was binnen de Amsterdamse fysica ook degene die het meest 
wass geïntegreerd in de internationale gemeenschap van gereputeerde fysici en 
laboratoria. . 

Onderr de promovendi van Zeeman, die gewoonlijk waren ingeschakeld in 
hett onderzoeksprogramma van Physica, bevonden zich twee buitenbeentjes: J.P.H. 
dee Kruyff en M.P. Vrij . Zij waren werkzaam in Nederlands-Indië en verrichtten er 
onderzoekk naar atmosferische verschijnselen, waarbij ze in een polemiek waren 
geraaktt met Clay en zijn vrouw over de mate van absorptie in de tropische atmosfeer 
vann ultraviolette zonnestraling.192 

Opp zijn beurt trok Zeeman ook studenten aan uit het buitenland. Eén van 
henn was de latere Italiaanse nobelprijswinnaar E. Segrè (1905-1989). Hij was in 
Romee bij een onderzoek naar het zeemaneffect op de grenzen gestuit van de 
mogelijkhedenn van de tralie aldaar en wilde zijn onderzoek voortzetten met een 
krachtigerr opstelling. Er waren vier laboratoria met de capaciteit hiervoor: dat van E. 
Backk in Tubingen, van H. Cohnen in Bonn, van F. Paschen te Berlijn en Physica. 
Segrèè schreef vier brieven. Back antwoordde in het geheel niet, Cohnen wist te 
meldenn dat zijn tralie buiten gebruik was en Paschen bedankte Segrè vriendelijk voor 
hett onderzoeksvoorstel waar hij zelf een student op ging zetten. Van Zeeman kreeg 
Segrèè daarentegen een briefje retour dat hij van harte welkom was. In 1931 werkte 
hijj  enige tijd met de kostbare tralieopstelling in Physica. Segrè ervoer Zeeman als 
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'mostt courteous, benevolent, and affable'. Omdat Segrè geen ervaring had met het 
omgaann met de 'greatest treasure' van Zeemans laboratorium zette Zeeman hem 
samenn met Bakker aan het werk, die al wel met de delicate apparatuur kon omgaan. 
Ditt was een goede zet van Zeeman. Beide jonge onderzoekers werden vrienden voor 
hett leven en behaalden samen uitstekende wetenschappelijke resultaten. Hoe het 
laboratoriumm doortrokken was van de geest van Zeeman bleek toen Segrè vlak na de 
aanvangg van zijn onderzoek een geweldige knal veroorzaakte door een stuk kalium 
inn de verkeerde fles te stoppen: 'I deeply admired the calm Dutch, who gave no sign 
off  commotion'.193 

Studentenn als De Boer, en vermoedelijk gold dat voor veel natuurkundestudenten, 
vertoondenn zich nauwelijks in het studentenleven. Voor velen was het zaak om het 
hoofdd boven water te houden met een bijbaan als leraar of assistent. Bovendien 
speeldee het sociale leven zich voor hen al voor een belangrijk deel af op de 
laboratoriaa waar veel tijd moest worden doorgebracht. Het leven op de laboratoria 
vormdee een antwoord op het sociale vacuüm waarin de natuurkundestudent veelal 
verkeerde.. Michels leerde zijn vrouw Veraart op het laboratorium kennen, net zoals 
Gisolff  en Venema er elkaar vonden. Er ontstonden vriendschappen voor het leven. 
Waarr de elitaire student vanouds het savoir vivre voor het functioneren in de hogere 
standenn in het corps op deed, voorzag het sociale leven in het laboratorium in het 
savoirsavoir vivre van de onderzoeker (al moet er ook weer geen al te uitbundige 
voorstellingg van worden gemaakt). Buiten het laboratorium was de organisatiegraad 
vann de natuurkundestudenten laag. De belangrijkste organisatie in deze tijd, de NPF, 
boodd ad hoc activiteiten zonder verdere sociale verplichtingen. Het contact tussen 
hett bestuur (waarvan de promovendi Van der Vliet en Bruins deel hebben 
uitgemaakt)) en de leden was gering.194 De activiteiten bestonden nog altijd uit het 
organiserenn van lezingen en excursies, die over het algemeen behoorlijk weerklank 
vonden.. Van de excursies waren die naar Philips het meest geliefd. Tijdens de 
excursiee in 1924-1925 was de belangstelling zo groot dat werd overwogen om 
Eindhovenn meerdere keren per jaar aan te doen. Ook organiseerde de NPF enkele 
buitenlandsee uitstapjes. Tijdens een reis naar Parijs werden de Sorbonne, het 
laboratoriumm van Curie en de fabrieken van Citroen bezocht Niet altijd gingen de 
uitstapjess echter ver van huis. In 1932-1933 was er een excursie naar Physica, wat 
nogg eens aangeeft hoe gesloten dit instituut was voor niet-ingewijden. Een andere 
doelstellingg van de NPF, om het contact tussen studenten en hoogleraren te 
verbeterenn werd nauwelijks verwezenlijkt, behalve dan met Hondius Boldingh, die 
bijj  de excursies meestal present was. Een zeldzame keer dat de NPF iets met een 
hoogleraarr wist te bewerkstelligen was toen na overleg met Kohnstamm een 
werkcollegee werd ingesteld ter voorbereiding op het tentamen thermodynamica.195 

Dee NPF probeerde ook om inspraak te krijgen bij de opvolgingen van Sissingh en 
Zeeman,, maar geluisterd werd er niet. 

Segrè,, Mind in motion, 65-67. 
1944 Jaarverslag 1932-1933, U.A., archief NPF, inv. nr. 11. 
1955 Jaarverslagen, U.A., archief NPF, inv. nr. 11; Zie ook: Directeur, 
'Wetenschappelijkk tourisme', Propria Cures 39 (1928) 321-322; J.H., 'De N.P.F, 
naarr Eindhoven',.ibidem 40 (1929) 306. 
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Samenn met zusterorganisaties uit Groningen, Utrecht, Delft, Leiden en 
Wageningenn werd de overkoepelende Organisatie van Natuurphilosophische en 
Technologischee Faculteiten in Nederland opgericht. De bedoeling was vooral om 
gezamenlijkk eminente sprekers uit het buitenland zoals Sommerfeld en Svedberg 
voorr lezingen naar Nederland te halen. Toen in 1923 de arbeidsmarkt vanwege de 
grotee toevloed van studenten plots ongunstig werd, probeerde de Organisatie om 
oplossingenn voor de 'intellectuele overproductie' te vinden. In de jaren dertig 
werdenn meerdaagse, landelijke congressen door de Organisatie georganiseerd.196 

Inn 1927 werd Halting nieuw leven ingeblazen. De levensvatbaarheid ervan 
lagg echter meer in het feit dat er nu veel studenten waren om uit te rekruteren, dan in 
hett enthousiasme van de gemiddelde natuurfïlosoof om lid te worden. De vereniging 
hadd meestal dertig a veertig leden. Slechts een handjevol van de promovendi 
natuurkundee sloot zich bij Halting aan, waaronder Gisolf, die een tijdje actief was in 
hett bestuur. 

Buitenn het laboratorium is het al met al moeilijk om greep te krijgen op de 
natuurkundestudent.. Dit geldt eigenlijk voor het gehele Amsterdamse studentenleven 
waarr in 1937 een minderheid van 40% was aangesloten bij het elitaire Corps, de 
algemenee USA, het katholieke Thomas, de gereformeerde SSRA of bij de dames van 
dee AVSV. De natuurkundestudenten hadden ook niet een eigen vereniging zoals de 
biologen,, de geologen en de farmaceuten, die eenn wat hechter verband vormden.197 

Dee promovendi kunnen ook niet meer als representatief voor de natuurkundestudent 
wordenn opgevoerd. Van de 52 studenten die in 1923 als natuurkundestudenten 
werdenn vermeld in de Studentenalmanak zou niemand (in Amsterdam) als fysicus 
promoveren.. Promoveren was - zoals in feite was bestendigd door het verbinden van 
dee onderwijsbevoegdheid met het doctoraal in het Academisch Statuut van 1921 -
voorbestemdd voor wetenschappelijk geïnteresseerde enkelingen. Het meest 
verbazendee echter is dat van dezelfde groep natuurkundestudenten, 22 vrouw was, 
bijnaa de helft dus. In totaal was vanaf 1926-27 een kwart van de studenten aan de 
Universiteitt van Amsterdam van het vrouwelijk geslacht.198 Natuurkunde was een 
echtee 'vrouwenstudie' geworden en zou dat tot de oorlog blijven (het percentage lag 
tussenn de 35 en 50). Het betoog van Van Berkel, dat het aantal studerende vrouwen 
aann de natuurwetenschappelijke faculteit afnam na de eeuwwisseling, gaat in het 
gevall  van de Amsterdamse natuurkunde dus zeker niet op. Volgens Van Berkel 
raaktenn natuurwetenschappelijke studies uit de gratie omdat ze in toenemende mate 
werdenn geassocieerd met 'mannelijke' deugden als zelfdiscipline, ijzeren wil, 
volledigee overgave aan de wetenschap en leidercapaciteiten.199 Hij vergeet daarbij 
echterr dat de 'harde*  beta-studies opleidden tot het leraarschap, een typisch beroep 
waarinn veel vrouwen waren te vinden.Waarschijnlijk is dit ook een reden dat 
vrouwenn onder degenen die promoveerden en zich toelegden op het onderzoek, wel 
behoorlijkk in de minderheid waren. Ze waren er desalniettemin wel, vrouwen met 
'ijzerenn wil' . Naast de al genoemde Venema en Lub viel Michels-Veraart in het oog. 
Niett alleen door het samen met haar man uitgevoerde promotie-onderzoek. Het feit 
datt zij dit onderzoek combineerde met de opvoeding van een viertal kinderen trok 

CentraalCentraal faculteitenblad 1 (1937)- 4 (1940). 
Knegtmans,, Kwetsbaar centrum, 33. 
Ibidem,, 27. 
Vann Berkel, Citaten, 175-176. 
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zelfss media-aandacht.200 Veelal werd in die tijd studeren en werken voor vrouwen 
aanvaardbaarr geacht zolang ze ongehuwd en kinderloos waren, en dat zal een andere 
redenn zijn waarom er minder vrouwen doordrongen tot de promotie. Van de 
gehuwdee afgestudeerde natuurwetenschapsters zou in de jaren dertig minder dan tien 
procentt hebben gewerkt. Dit werd ongetwijfeld in de hand gewerkt door de wet uit 
1935,, waarin werd besloten tot het ontslag van gehuwde onderwijzeressen. . 

Hett totale aantal natuurkundestudenten steeg overigens spectaculair van 
rondd de vijfti g beginjaren twintig (toen de natuurkundestudent met het nieuwe 
Academischh Statuut werd 'geboren') tot ruim honderdvijftig in 1938.202 De cijfers 
voorr de gehele faculteit laten dezelfde trend zien: vanaf 1916-' 17, toen het aantal 
studentenn 160 bedroeg, was er een constante stijging tot 429 in 1925-'26,540 in 
1930-'311 en 661 in het topjaar 1933-'34. Vanaf 1937 zette een stevige daling in tot 
3944 in 1939-'40.203 

Hett gezelschap dat een natuurkundestudie begon dunde echter snel uit, want 
jaarlijkss werden er bijvoorbeeld maar zo'n vijf doctoraalexamens afgelegd. Het 
gemiddeldee aantal promoties was ruim anderhalf per jaar (tabel 5.1), een stijging met 
meerr dan vijfti g procent ten opzichte van de vorige perioden. Gezien de grote 
stijgingg van het aantal studenten gingen relatief minder studenten door tot aan hun 
promotie. . 

Dee meeste natuurkundestudenten leken al met al meer bezig met de 
toekomstt dan met het studentenleven van de dag. Dit werd des te urgenter toen begin 
jarenn twintig de markt voor leraren plots omsloeg, maar vooral toen de crisis in de 
jarenn dertig slechte beroepsperspectieven in het vooruitzicht stelde. Om een betere 
aansluitingg te krijgen op het latere (leraars)bestaan groeide de vraag naar didactische 
scholing.. Vooral Clay maakte zich hiervoor sterk. In 1935 gaf hij een colloquium 
'didactiekk der natuurkunde' en hij was ook betrokken bij het creëren van de 
mogelijkheidd voor doctorandi om op scholen te hospiteren (stage te lopen). In 
19400 werd voor iedere natuurwetenschap een privaatdocent vakdidactiek toegelaten. 
Voorr de 'didactiek der natuurkunde' werd P. Bosch uitverkoren, promovendus van 
Zeemann en HBS-docent.205 

Dee natuurkundestudenten werden nog altijd veelal docent, maar steeds 
vakerr kwamen ze ook buiten het onderwijs terecht. Van een lijst uit 1936 met 55 ex-
leerlingenn van Zeeman, waren er 34 werkzaam in het onderwijs. Zes gaven geen 
beroepp op, waaronder vijf vrouwen die waarschijnlijk carrière maakten als huisvouw; 
vierr waren nog assistent (drie in Physica, één bij scheikunde). Eenlingen waren de 
hoogleraarr te Delft Zwikker (die dus niet bij de leraren is geteld), een ingenieur bij 
dee octrooiraad en een gecommitteerde voor de eindexamens HBS; één had emplooi 
gevondenn bij het Gemeentelijk Energiebedrijf Amsterdam en één doctorandus was 

2000 Bosch, Geslacht van de wetenschap, 353. 
2011 Ibidem, m.n. 352-358; M. Kirejczyk, 'Vrouwen kozen exact; Studie en 
beroepsuitoefeningg rond de eeuwwisseling', Gewina 16 (1993) 234-247, aldaar 126-
127. . 
2022 Gegevens uit: Studentenalmanakken. 
2033 Jensma, De Vries, Hoger onderwijs, 198-210. 
2044 Nota actie inzake leraarsopleiding, U.A., archief NPF, inv. nr. 23. 
2055 Curatoren aan faculteit 20-9-1940, G.A. 1020, inv. nr. 219. 
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assistentt bij de Keuringsdienst van Waren. De overige zes hadden werk gevonden bij 
Philips.206 6 

Naastt het onderwijs was Philips dus de enige substantiële werkgever voor 
dee optisch geschoolden die uit Physica kwamen. Opmerkelijk was dat het niet de 
minstenn waren die naar Eindhoven vertrokken. De Groot kwam tijdens de vacature-
Sissinghh in beeld en werd Zeemans meest begaafde student genoemd, Zwikker 
werktee voor zijn Delftse hoogleraarschap bij Philips. Gisolf, Bakker en wederom De 
Groott werden genoemd in verband met de opvolging van Zeeman. Bakker zou na de 
oorlogg hoogleraar worden in Amsterdam. Toen J. van der Mark, die overigens nooit 
zouu promoveren, een eerste assistentschap verruilde voor een betrekking in 
Eindhoven,, heette het dat Zeeman na Zwikker en De Groot 'alweer' zijn beste kracht 
naarr Philips zag vertrekken.207 De voordelen om bij Philips te gaan werken boven het 
leraarschapp waren dat men zich met (laboratoriumonderzoek kon blijven 
bezighoudenn in een zeer goed geëquipeerde omgeving en onder eigen naam kon 
blijvenn publiceren. En een verdere academische carrière behoefde niet uit het zicht te 
zijnn verdwenen. Hoe groot het prestige van Philips was blijkt wel uit de komst van 
Casimirr die een groot deel van zijn carrière in Eindhoven heeft doorgebracht. 

Omm aantrekkingskracht te bezitten voor de industrie hoefden de studenten 
duss niet per se in de technische natuurkunde te worden geschoold. Michels' 
studentenn schijnen met name aantrekkelijk te zijn geweest voor de Bataafsche 
Petroleumm Maatschappij.208 Van de natuurkunde-promovendi in deze periode lagen 
err voor Bakker, Bruins, De Boer en De Bruin academische posities in het verschiet 
Bakkerr werd hoogleraar-directeur van Physica in 1946, waar hij het accent ging 
leggenn op nucleaire fysica.209 De Boer werd de opvolger van Van der Waals jr. en 
bliess met de oprichting van het Instituut voor Theoretische Fysica de theoretische 
natuurkundee in Amsterdam nieuw leven in.210 Bruins werd lector in de wiskunde (zij 
hett dat deze benoeming in bezettingstijd niet onomstreden was 2 n) . Hoe de 
academischee carrière van De Bruin verliep komt uitgebreid aan bod in de volgende 
paragraaf. . 

7.. Zeemans zwanenzang 
Datt de gecompliceerde opvolging van Zeeman maar liefst vijfjaar moest duren, 
hangtt samen met diverse factoren, die al in meer of mindere mate ter sprake zijn 
gebracht.. In de eerste plaats speelde de karigheid een grote rol, waarmee de 
Amsterdamsee fysica vanwege de crisis al enige jaren was bedeeld. Met name de 
omstandighedenn waarin Clay zijn werk moest verrichten waren zo nijpend dat er 
geenn sprake van kon zijn dat er iemand in de plaats van Zeeman werd benoemd - in 
dezelfdee gepriviligeerde positie - zonder dat er iets aan Clays onderwijs- en 
laboratoriumomstandighedenn werd gedaan. In concreto betekende dit dat Clay 
zeggenschapp of in ieder geval beschikking moest krijgen over (delen van) Physica en 

2066 Petitie oud-leeriingen Zeeman 19-9-1936, G.A. 1020, inv. nr. 217. 
2077 Holst aan Zeeman 21-12-1926, Zeemanarchief, inv. nr. 448. 
2088 Van der Waals aan curator Ottenn 19-7-1938, G.A. 279, inv. nr. 208, nr. 415. 
2099 Kox, Physics in Amsterdam, 28-30. 
2,00 AJ. Kox, 50 jaar Instituut voor Theoretische Fysica (z.p. 1999) 14-20. 
2111 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 195, 244,245 248-250 en 261. 
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datt Zeemans opvolger een deel van bet propedeutisch onderwijs op zijn schouders 
gingg nemen. Verder was het de tijd waarin een positieverbetering voor Michels zich 
steedss meer ging opdringen. De universiteitsbestuurders boden echter maar weinig 
speelruimte.. De nieuwe invulling moest zelfs een bezuiniging opleveren ten opzichte 
vann de oude. En er mocht zeker geen nieuwe hoogleraar van buiten worden 
benoemd. . 

Onderr deze omstandigheden werd het moeilijk om Zeemans erfenis 
bevredigendd af te handelen. Uit respect voor de zachtaardige nobelprijswinnaar en 
vanwegee het feit dat er nu eenmaal een buitengewoon uitgerust laboratorium stond, 
moestt er een gereputeerde fysicus op Zeemans stoel komen die het optische 
onderzoekk kon voortzetten. Over zowel de noodzaak van een goede opvolging van 
Zeemann als de verlichting van de noden van de andere fysici was iedereen het in 
principee eens. In de praktijk kwamen echter twee kampen tegenover elkaar te staan 
inn de faculteit: aan de ene kant de fysici (Van der Waals, Clay) met inbegrip van 
Pannekoek,, die neigden om de prioriteit te geven aan een goede herverdeling van 
lastenn en middelen en die zich minder gelegen lieten aan de strikte voortzetting van 
Zeemanss onderzoek. Aan de andere kant stond zo ongeveer de rest van de faculteit, 
onderr aanvoering van L.E J. Brouwer, bij wie het sentiment sterk leefde dat Zeemans 
nalatenschapp en zijn wensen moesten worden gerespecteerd. Brouwer was een groot 
deell  van de periode die de opvolging in beslag nam voorzitter van de faculteit (tot 
medioo 1938) en vormde samen met secretaris Mannoury het faculteitsbestuur. 

Eenn andere factor die de opvolging complex maakte was de verdeling van 
hett onderwijs aan beginnende studenten, waar niemand trek in had. Bij de opvolging 
vann Zeeman zou onvermijdelijk ook weer de verdeling van de elementaire colleges 
eenn eigen rol spelen. Ten slotte waren er de verziekte sfeer in de faculteit en de 
persoonlijkee factoren, die allengs duidelijk zullen worden. 

Hett eerste merkwaardige in de chronologie van de opvolging van Zeeman 
wass dat hij zelf nog geen enkele actie leek te hebben ondernomen op het moment dat 
inn de zomer van 1935 zijn emeritaat inging. Dit kan te maken hebben gehad met de 
gezondheidsproblemenn waarmee hij in 1934 van een reis naar Roemenië was 
teruggekomen.2122 Zeeman, die nooit meer helemaal de oude werd, kon er zich tijdens 
dee cruciale eerste maanden van het opvolgingsdrama alleen vanaf zijlij n mee 
bemoeien.. Later verbeterde Zeemans gezondheid zich enigermate en ging hij zich 
watt actiever in de discussie mengen. 

Dee stilte werd eerst verstoord in oktober 1935 toen Clay zich bij de 
curatorenn beklaagde over de toename van het aantal doctorandi in zijn laboratorium, 
sindss het aftreden van Zeeman. Hij drong aan op een 'nieuwe werkverdeeling' bij de 
fysica,fysica, met als werkelijke inzet om van het propedeutisch onderwijs af te komen en 
omm zeggenschap te krijgen over (een deel van) Physica.213 Vanwege de toegenomen 
druktee en vanwege gezondheidsproblemen wist Clay Michels zover te krijgen dat hij 
zichh vanaf 1936 tijdelijk over de gehele propedeuse ontfermde.214 

Tweee maanden later was het een zestal doctorandi dat de curatoren schreef 
mett de vraag of er niet eens iets kon worden geregeld. Ze schreven dat zij, 'nu zij 

Dee Groot, Bakker, 'Zeeman', 122. 
2,33 Curatoren aan faculteit 9-11-1935, G.A. 1020, inv. nr. 214; Clay aan faculteit 28-
3-1936,, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2144 Nota Went 29-6-1939, G.A. 279, inv. nr. 190. 
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sindss het aftreden van Professor Zeeman hun werk niet langer onder het 
beschermendd gezag van een universitair docent kunnen verrichten, in een toestand 
vann onzekerheid' verkeerden, die zij als een 'gevaar voor de verwezenlijking hunner 
vooruitzichten'' gevoelden.215 

Eenn commissie met Clay, Van der Waals en Zeeman (voor zover zijn 
gezondheidd het toeliet) zette zich aan het werk om de opvolging van Zeeman te 
regelen.. Ze kwam met het voorstel om een deel van Clays onderwijs aan 
mindergevorderdenn officieel aan Michels over te dragen en om Michels hoogleraar 
tee maken. Michels kon hoogleraar worden in de 'technische physica', een terrein 
waaropp Amsterdam achterliepp bij de andere universiteiten.2 Om de honneurs van 
Zeemann in Physica waar te nemen en om het resterende deel van Clays elementaire 
onderwijss over te nemen moest in de plannen van de commissie een lector worden 
aangesteld.. Daarvoor kwamen in aanmerking De Bruin, al enige jaren de rechterhand 
vann Zeeman en door hem zelf naar voren geschoven, en Zanstra, de zetbaas van 
Clay.. De Bruin (1895-1970) had een typisch traject doorlopen voor een fysicus van 
bescheidenn komaf. Hij was geboren in Hattem en doorliep in Deventer de 
kweekschool.. Vervolgens was hij enige tijd onderwijzer. Hij haalde enkele aktes, 
onderr andere voor wiskunde. In 1920 deed hij staatsexamen HBS-b en was hij rijp 
voorr een academische studie. Hij kreeg enige ondersteuning dankzij een 
Rijksstudiebeurss en een assistentschap bij Zeeman vanaf 1924. Na zijn promotie 
mochtt hij van de Rockefeller Foundation enige tijd naar het buitenland voor 
onderzoek.. Sinds 1933 was De Bruin conservator in Physica.217 

Dee benoeming van De Bruin zou het voordeel hebben dat het werk van 
Zeemann zou worden voortgezet, zowel bij de begeleiding van gevorderde studenten 
(zoalss de bovengenoemde 'zes doctorandi') als met De Bruins eigen onderzoek. Het 
wetenschappelijkk werk van De Bruin richtte zich op de analyse van complexe spectra 
enn de magnetische resolutie daarvan. Onderzoek met weinig fantasie en weinig 
horizon,, maar wel degelijk (zie paragraaf 6.1). 

Zanstraa had als wetenschapper meer in zijn mars dan De Bruin en hij zou 
zelfss op de nominatie staan voor een professoraat in Engeland of de Verenigde 
Staten.. Zijn prestaties lagen echter op astrofysisch gebied (hij werd in 1946 opvolger 
vann Pannekoek). Van der Waals had een lichte voorkeur voor Zanstra maar uit 
gevoelenss voor Zeeman koos hij toch voor De Bruin, die voor deze positie op zich 
natuurlijkk ook de meer voor de hand liggende kandidaat was. Clay toonde zich 
uiteindelijkk bereid hiermee akkoord te gaan.218 

Overr het directoraat over Physica, waarop Clay een oogje had laten vallen 
werdd in de aanbeveling niet gerept. Volgens de burgemeester zag Clay het inmiddels 
niett meer zitten om het directoraat op zich te nemen.219 De met zijn gezondheid 
tobbendee Clay, die het echec van zijn laboratorium had te dragen en bovendien in de 
wetenschappelijkee wereld tegenwerking ondervond (zie paragraaf 6.3), moet een 
nogall  overspannen indruk hebben gemaakt Het is sterk de vraag of hij nog de 

'Zess doctorandi' aan curatoren 28-11-1935, G.A. 1020-214. 
2166 Van der Waals, Zeeman en Clay aan de Eerste Afdeelingg 12-12-1935, G.A. 1020, 
inv.. nr. 214. 
2177 Een cv. van De Bruin is te vinden in: G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2,88 Van der Waals aan curatoren 3-5-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2199 Notulen curatoren 3-2-1936, G.A. 279, inv. nr. 99. 
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'froherr mensch' en de 'liebenswuerdiger Kamerad' was die Ehrenfest had gekend. 
Nadatt Brouwer Clay begin 1936 een poets had gebakken schreef Van der Waals aan 
Zeeman:: 'Het bleek nog niet zoo makkelijk Clay te sussen. Deze was zeer 
verontwaardigdd en zenuwachtig. De vrees dat zulke dingen zijn gezondheid geen 
goedd doen (...) Ondertusschen moet nu de zaak geschikt worden en wel in verband 
mett den toestand van Clay zoo spoedig mogelijk'220. De kwestie van het directoraat 
werdd voorlopig uitgesteld en de facto door De Bruin bekleed.221 

Eenn tegenslag voor de commissie was dat de curatoren, gesouffleerd door 
Brouwerr (zie paragraaf 4), uit bezuinigingsnoodzaak geen nieuw hoogleraarschap 
wildenn en een streep zetten door de beoogde bevordering van Michels.222 Voor de 
invullingg die de commissie van drie had bedacht hoefde dit geen nekslag te zijn. Clay 
wistt te melden dat Michels ook zonder bevordering bereid bleef om extra 
onderwijslastt op zich te nemen.223 De echte problemen ontstonden toen De Bruin 
geenn trek erin bleek te hebben om in te stemmen met de voorgestelde 
onderwijsverdeling.. Hij vond dat hij ten opzichte van Michels teveel propedeutische 
onderwijstakenn kreeg en hij zag een gevaar in de nieuwe onderwijsverdeling 
vanwegee het feit dat de optica na het kandidaatsexamen uit het curriculum verdween: 
'Hett is mijns inziens het toeknijpen van de slagader [naar Physical', schreef hij 
Zeeman.. De Bruin wilde dat optica een gelijkwaardige positie kreeg aan 
elektriciteitsleerr en thermodynamica.224 

Datt de onderhandelingen hierop stukliepen lag niet in de laatste plaats aan 
Brouwer,, die een satanisch genoegen erin leek te scheppen om zich in complexe, 
conflictueuzee situaties te mengen, en die anderzijds een zwak had voor Zeeman. 
Onderr de banier van het faculteitsbestuur had hij zich eind 1935 virulent aan het 
frontt gemeld met een nota waarin hij Physica omschreef als 'verreweg het 
belangrijkstee wetenschappelijke instituut van Amsterdam'; waarin hij voortzetting 
vann Zeemans onderzoek 'voor de huidige ontwikkeling der natuurkunde 
onontbeerlijk'' noemde; en waarin hij De Bruin bestempelde als een 'geleerde van 
scherpzinnigheidd en ijver...en man van voortreffelijke karaktereigenschappen'. 

Volgenss Van der Waals en Clay traineerdee De Bruin de zaakk door steeds 
omm de brei heen te draaien en zich nergens over uit te spreken, ogenschijnlijk in de 
zekerheidd dat als hij zich nergens op liet vastpinnen het faculteitsbestuur (Brouwer 
dus)) voor hem het onderste uit de kan kon halen. Van der Waals jr. werd de slagen 
omm de arm van De Bruin spuugzat en liet hem dat ook merken tijdens de 
onderhandelingen:: 'Ik moet erkennen, dat ik toen mijn geduld verloor en hem 
toevoegde,, dat een royaal gedaan aanbod met een royaal ja of nee moest beantwoord 
worden'.2266 Van der Waals ging zich vanaf nu met hand en tand verzetten tegen een 

2200 Van der Waals aan Zeeman 22-1-1936, Zeemanarchief, inv. nr. 917. 
2211 Notulen curatoren 6-4-1936, G.A. 279, inv. nr. 99. 
2222 Notulen curatoren 3-2-1936, G.A. 279, inv. nr. 99; curatoren aan faculteit 15-2-
1936,, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2233 Kladaantekening van een informele bijeenkomst 25-4-1936, G.A. 1020, inv. nr. 
216. . 
2244 De Bruin aan Zeeman 23-1-1938, Zeemanarchief, inv. nr. 917; faculteitsbestuur 
aann Eerste Afdeling 17-3-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2255 Voorstel faculteitsbestuur, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2266 Van der Waals aan curatoren 24-5-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 

212 2 



benoemingg van De Bruin en waarschuwde curatoren dat bij een benoeming van De 
Bruinn 'voor ongeveer dertig jaar een betere oplossing in de weg zou worden 
gestaan'.. Het ideaal was wanneer Zeeman door een eersterangs fysicus zou worden 
vervangen.. Dit was op dat moment niet te realiseren. 'Maar de mogelijkheid zou zich 
laterr kunnen voordoen, en het is niet gewenscht haar voor ongeveer 30 jaar uit te 
stellen'.m m 

Hett beeld van wat er zich daarop ontvouwde is niet fraai: de giftige Van der 
Waals,, de intrigant Brouwer en de opvliegende Clay die de degens kruisten over de 
rugg van een oude, zieke wetenschapper, wiens bescheiden wijze van opereren de 
anderenn tot voorbeeld had kunnen strekken. 'Ik zelf heb mij verheugd voor Zeeman 
zelf,, dat hij de weinig verkwikkende zaken niet meer meemaakte', zei Van der Waals 
veelbetekenendd tegen een curator over de gang van zaken tijdens de 
faculteitsvergaderingen.2288 Er kwamen twee voorstellen bij de faculteit terecht, één 
vann het faculteitsbestuur en één van Van der Waals. Het laatste voorstel werd 
gesteundd door Clay en Pannekoek. Beide voorstellers ruzieden over wie de 
instemmingg van Zeeman had. De sfeer van onderling wantrouwen wordt 
gekarakteriseerdd door het heimelijke briefje dat Van der Waals aan Zeeman schreef: 
'Ikk heb je briefje ontvangen. Ik zal je met de zaak niet meer lastig vallen. Alleen zou 
ikk je willen vragen of het geheel van jezelf is, of dat je Brouwer geraadpleegd hebt 
overr het te geven antwoord'229. Zeeman zelf moet inmiddels de wanhoop nabij zijn 
geweest.. 'Mon laboratoire est en danger', schreef hij zijn Franse collega J. Perrin.230 

Hett voorstel van het faculteitsbestuur vervatte geen hoogleraarschap voor 
Michelss en voorzag in een lectoraat en een directoraat over Physica voor De Bruin. 
Err zou wel instrumentarium en technisch personeel uit Physica voor Clay 
beschikbaarr moeten komen. Het voorstel-Van der Waals voorzag in een lectoraat 
voorr Zanstra en een directoraat van Clay over zowel het Natuurkundig Laboratorium 
alss Physica, waarbij De Bruin conservator zou blijven en onderdirecteur zou worden 
overr het deel van Physica waar onder zijn leiding werd gewerkt.231 

Hoewell  het voorstel van het faculteitsbestuur in de faculteit een 
meerderheidd haalde (acht tegen vier) stuurde men beide voorstellen door naar de 
curatoren,, gevolgd door brieven van beide partijen vol met rechtvaardigingen van 
hett eigen voorstel en verdachtmakingen aan de andere partij.232 De hele zaak was in 
eenn patstelling geraakt. 

Eenn nieuwe opening werd in oktober 1936 gecreëerd toen de curatoren, op 
instigatiee van de burgemeester De Vlugt, de eis lieten vallen dat er geen hoogleraar 
mochtt worden benoemd.233 Brouwer wist te voorkomen dat Michels hiervoor werd 
geroepenn (zie paragraaf 4), maar het was nu wel mogelijk om het oog te laten vallen 

227 7 Vann der Waals aan faculteit 29-4-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2288 Van der Waals aan Otten 20-5-1936, G.A. 279, inv. nr. 190. 
2299 Van der Waals aan Zeeman 20-5-1936, Zeemanarchief, inv. nr. 161. 
2300 Zeeman aan Perrin 13-5-1936, Zeemanarchief, inv. nr. 917. 
2311 Voorstel faculteitsbestuur, G.A. 1020, inv. nr. 214; voorstel Van der Waals, GA 
1020,, inv. nr. 214. 
2322 Van der Waals aan curatoren 24-5-1936, G.A. 1020, inv. nr. 21$; 
faculteitsbestuurr aan curatoren 9-5-1936, G.A. 1020, inv. nr. 214. 
2333 Vergadering curatoren 12-10-1936, G.A. 279, inv. nr. 99; curatoren aan faculteit 
17-10-1936,, G.A. 1020, inv. nr. 217. 
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opp prominente fysici van buiten. Zeeman noemde zelf onmiddellijk Ornstein als 
opvolger,, die zich wel eens had laten ontvallen dat wat hij in Utrecht had 
opgebouwd,, hij ook in Amsterdam zou willen doen. Het was echter ondenkbaar dat 
Clayy en Ornstein, die mogelijk nog temperamentvoller en dominanter was, samen als 
burenn en collega's de Amsterdamse fysica draaiende zouden houden. Tussen Clay en 
Ornstein,, die Clay als fysicus 'onbeduidend' noemde, sloegen de vonken al over 
terwijll  de één in Utrecht, en de ander in Amsterdam zat.234 Al snel kwam daarom de 
volgendee favoriet van Zeeman in beeld: Debije, hoogleraar te Berlijn. 

Debijee (1884-1966) was een uitgekookte Limburger die vanaf zijn studietijd 
inn Aken meer op Duitsland en Zwitserland georiënteerd was geweest dan op 
Nederland.. In Aken studeerde hij elektrotechniek en werd hij een protégé van 
Sommerfeld.. Hij ontwikkelde zich niet tot een techneut maar tot een fundamenteel 
wetenschapper,, waarvan het werk uitwaaierde over de wiskunde, de natuurkunde en 
dee fysische chemie. Vaak draaide het bij Debije om de elektrische (en thermische) 
eigenschappenn van materiedeeltjes. Met name de interactie tussen straling en materie 
gebruiktee hij om nieuwe inzichten te winnen. In 1936 kreeg hij de nobelprijs voor 
scheikundee vanwege de resultaten die hij had bereikt om door middel van de buiging 
vann röntgenstraling en elektronen de structuur van moleculen bloot te leggen. Debije 
wass weinig honkvast en bekleedde verschillende posities, voornamelijk in 
Zwitserlandd en Duitsland. Zo kon het gebeuren dat hij twee keer de opvolger was 
vann Einstein. In 1911 loste hij Einstein af als hoogleraar theoretische fysica in Zurich 
enn in 1934 nam hij de dubieuze beslissing om Einstein in Berlijn op te volgen, die na 
dee nationaal-socialistische machtsovername vertrok naar Princeton. Misschien dat hij 
zijnn situatie zelf na verloop van tijd ook als weinig gelukkig ervoer en hij daarom de 
overwegingg om Zeeman op te volgen serieus nam.235 

Zeemann had niet verwacht dat Debijee zijn mooie positie in Berlijn voor 
zichzelff  ter discussie zou stellen. Er werd net een nieuw laboratorium voor hem 
gebouwd.. Maar begin 1937 vonden er serieuze besprekingen plaats. 'Nergens zou ik 
lieverr werken, dan in mijn eigen land', schreef hij Zeeman.236 Een bezoek van Debije 
aann Amsterdam vormde een bescheiden media-event. 'Prof Debije voor een 
dilemma.. Wel of niet naar Amsterdam?', kopte De Telegraaf op 16 maart. De 
nobelprijss die hij een jaar eerder had ontvangen, zat nog in het publieke geheugen, 
watt de grote aandacht in de kranten verklaart. En wellicht ook het feit dat de 
president-curatorr in de onderhandelingen ineens bereid was heel ver te gaan. 
Volgenss P.F.A. Klinkenberg zegde hij althans Debije toe om twee nieuwe vleugels 
aann Physica te laten bouwen.237 

Dee beslissing kwam niet zonder innerlijke strijd, vertrouwde Debije Zeeman 
toe:: 'Bc zie in dat een besluit moet worden genomen. Ik zie het al lang in, maar het is 

2344 Zeeman aan faculteit 4-11-1936, G.A. 1020, inv. nr. 217; Van der Waals en Clay 
aann faculteit 1-12-1936, G.A. 1020, inv. 217; Zeeman aan faculteit 14-1-1937, G.A. 
1020,, inv. nr. 217; Ornstein aan Zeeman 12-1-1937, Zeemanarchief, inv. nr. 918. 
2355 H.A.M. Snelders, 'Debije, Petrus Josephus Wilhelmus', BWNl 129-131; R.M. 
Fuoss,, 'Peter J.W. Debije', in: P.J.W. Debije, The collected papers of Peter J.W. 
DebijeDebije (New York 1954) xi-xiv; Ch. P. Smyth, 'Debije, Peter Joseph William', DSB 
111,617-621. . 
2366 Debije aan Zeeman 23-2-1937, Zeemanarchief, inv. nr. 918. 
2377 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 136. 
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zóóó moeilijk, van zóó veel belang voor mij, dat ik mijn dralen eenvoudig niet kan 
overwinnen'.. Debije had onder meer met SchrÖdinger gesproken, die vond dat 
Debijee als hij de kans had moest teruggaan naar zijn vaderland. 'Toch geloof ik, na 
langg overleg, niet, dat ik dat mag doen. Mijn laboratorium hier is niet klaar.. .ik ben 
hierr onmisbaar.'238 Debije voelde zich moreel verplicht om te blijven, een 
verplichtingg die overigens duurde tot 1940, toen de nationaal-socialistische 
machthebberss eisten dat hij de Duitse nationaliteit zou aannemen, en hij de wijk nam 
naarr de Verenigde Staten. 

Dee volgende kandidaat diende zich bij verrassing aan. Het was niemand 
minderr dan CV. Raman (1888-1970). Deze prominente Indiase fysicus 
(nobelprijswinnaarr in 1930), die vooral bekend is van zijn werk aan de verstrooiing 
vann licht door materie, had tijdens een Europese toer in Amsterdam een voordracht 
gehoudenn en was toen door Clay gepolst over de vacature. Toen Raman, die een 
leerstoell  had in Bengalore, door Physica werd rondgeleid, schijnt hij zo ingenomen 
tee zijn geweest met de outillage dat hij zich serieus beraadde op het voorstel. Naar 
eigenn zeggen wilde hij graag naar Europa vanwege 'the better opportunities of 
gettingg better acquainted with the newer developments in physics'.239 De 
mogelijkheidd om een kopstuk als Raman als Zeemans opvolger aan de universiteit 
verbondenn te krijgen zette de neuzen in de faculteit voor één keer in dezelfde 
richting.richting. Zelfs de consequentie dat Michels het propedeutisch onderwijs geheel zou 
gaann verzorgen en in ruil een professoraat zou moeten krijgen, werd door de 
meerderheidd gepruimd. De faculteit stelde unaniem Raman 'primo et unico loco' als 
enigee kandidaat voor.240 

Ookk Zeeman kon zich geheel in de kandidatuur van Raman vinden. 'It gives 
mee great pleasure that you have written accepting generally the call of the Faculty of 
Sciencee of Amsterdam University', schreef hij Raman toen deze met hem in overleg 
tradd over de (materiële)) invulling van de leerstoel.241 Toen wat later Clay wist dat de 
eisenn die Raman op papier had gezet, in de ogen van de burgemeester alleszins 
acceptabell  waren, leek nog weinig een benoeming in de weg te staan.242 

Datt ze desondanks niet doorging lag aan de minder ruimdenkende 
elementenn in het college van curatoren, waarvan de arts Went spreekbuis was. In 
maartt 1938, toen alles in kannen en kruiken leek, schreef hij Zeeman: 'Ik meen 
(striktt persoonlijke meening!) dat in de vacature Zeeman alleen dan een buitenlander 
magg worden benoemd, indien er geen enkele landgenoot is, die hiervoor in 
aanmerkingg zou kunnen komen'. En die waren er voldoende, aldus Went.243 Omdat 
Wentss gedachtegang die van de meerderheid bleek te vertegenwoordigen, kon 

"*"*  Debije aan Zeeman 14-7-1937, Zeemanarchief, inv. nr. 38. 
2399 Raman aan Clay, archief Clay, inv. nr 234. 
2400 R. Singh, F. Riess, 'Pieter Zeeman chair in Amsterdam and CV. Raman's Dutch 
connections',, Current science 78 (2000) 351-353; faculteitsvergadering 3-11-1937 
enn 18-3-1938, G.A. 1020, inv. nr. 7. 
2411 Zeeman aan Raman 3-2-1938, Zeemanarchief, inv. nr. 919. 
2422 Clay aan Brouwer 30-12-1937, G.A. 279, inv. nr. 190. 
2433 Went aan Zeeman 11-3-1838, Zeemanarchief, inv. nr. 919. Singh en Riess 
schrijvenn de brief van Went ten onrechte toe aan Van der Waals: Singh, Riess, 
'Dutchh connections', 352. 
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Ramanss naam worden doorgestreept244 De faculteit haastte zich vervolgens om het 
professoraatt voor Michels te herroepen en de situatie was terug bij af. 

Watt misschien op de achtergrond meespeelde - zowel bij de afwijzing van 
Ramann als bij de gretigheid waarmee hij op de aanbieding had gereageerd - was het 
geruchtt dat Raman ernstige problemen had in Bengalore, waar hij zou zijn 
beschuldigdd van financiële malversaties.245 Het doet hoe dan ook vreemd aan dat de 
curatorenn de oplossing voor zo'n moeilijk invulbare vacature lieten afketsen omdat 
dee persoon in kwestie een buitenlander was. In de natuurkundige faculteit alleen al 
liepenn de Oostenrijker R. Weitzenböck en de Hongaar G. Révész rond die ooit door 
dee Amsterdamse beleidsmakers waren goedgekeurd. Misschien had De Telegraaf 
(27-1-1940)) wel gelijk dat 'in bepaalde kringen' werd betwijfeld of 'een Hindoe... 
aann een blanke universiteit wel zou kunnen aarden.' Ofwel: Raman was wel heel erg 
buitenlands. . 

Hett bleek dat de kranten wel snel, maar niet altijd accuraat waren 
geïnformeerd.. Op 28 januari 1938 wist De Telegraaf te melden dat de volgende 
fysicuss die in beeld kwam Goldschmidt was, 'een Duitschen geleerde thans in 
Amerikaa vertoevende'. Het zou een zekere historische rechtvaardigheid hebben 
bezetenn wanneer S. Goudsmit (1902-1978) - want om hem ging het - opvolger van 
Zeemann zou zijn geworden. Zijn ontdekking, samen met Uhlenbeck, van de 
elektronspinn in 1925 vormde immers de sleutel tot de verklaring van het anomale 
zeemaneffect,, de belangrijkste doorbraak sinds de ontdekking van het effect zelf. De 
curatorenn zagen in Goudsmit, een leerling van Ehrenfest, die ten tijde van de 
ontdekkingg van de elektronspin overigens in Physica assistent was, de ideale 
opvolgerr voor Zeeman. De faculteit weigerde echter, nog mokkend over het passeren 
vann Raman, om op verzoek van het curatorium Goudsmit aan te schrijven. Als de 
curatorenn zo graag iemand anders dan Raman wilden, moesten ze zelf de gesprekken 
maarr voeren. Daarbij kwam dat sommigen betwijfelden of Goudsmit wel 
voldoendee experimentator was.247 Ook Zeeman was geen voorstander van Goudsmit, 
hoewell  hij het vroeger wel in hem had zien zitten: 

dee gedachte aan Goudsmit als mijn opvolger is geleidelijk verdwenen, 
naarmatee mij duidelijk is geworden, dat in de publicaties, waaraan 
Goudsmitt heeft meegewerkt, die op de in het laboratorium "Physica" 
beoefendee onderwerpen betrekking hebben, het experimenteele gedeelte 
niett van Goudsmit afkomstig is.248 

Goudsmitt was inderdaad niet zozeer een experimentator (Debije was overigens ook 
geenn experimentator pur sang en Ornstein al helemaal niet), maar wel iemand die op 

2444 Vergadering curatoren 7-3-1938, G.A., 279, inv. nr. 99. 
2455 Faculteit aan Mirsa Ismael 24-5-1938, archief Clay, inv. nr. 234. 
2466 Curatoren aan faculteit 14-6-1938, G.A. 1020, inv. nr. 403; faculteitsvergadering 
1-7-19388 en 7-7-1938, G.A. 1020, inv. nr. 7. 
2477 Faculteitsvergadering 3-11-1937, G.A. 1020, inv. nr. 7. 
2488 Zeeman (vermoedelijk) aan faculteit 2-11-1937, Zeemanarchief, inv. nr. 218. 
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intuïtievee wijze uit experimentele gegevens zinvolle interpretaties op het spoor kon 
komen.. Een 'detective', noemde iemand hem eens.249 

Goudsmit,, die hoogleraar was in Ann Arbor (Michigan), reageerde niet 
directt afwijzend op het aanbod uit Amsterdam. Hij liet vast weten dat hij - wanneer 
hijj  de aanbieding zou accepteren - zelfs bereid was om een deel van het 
propedeutischee onderwijs voor zijn rekening te nemen. Als student had hij ervan 
gedroomdd om ooit Zeemans opvolger te zijn.250 Dat hij de vacature toch niet aannam 
wass naar eigen zeggen omdat hij eind jaren dertig de spectroscopie niet meer in het 
brandpuntt van de fysica vond staan, en het niet zag zitten om dit type onderzoek 
voortt te zetten. '[T]hat area of physics was dead', zoals hij het later kort en duidelijk 
omschreef.2511 Dit oordeel over Zeemans onderzoekstraditie was overigens niet 
zonderr belang omdat in de marge van de strijd om de opvolging beide partijen 
ruziedenn over hoe belangrijk de spectroscopie nog was voor de fysica en daarmee 
hoee belangrijk het (strikte) behoud was van Zeemans onderzoekstraditie. 

Datt de curatoren met de naam Goudsmit waren gekomen was het gevolg 
vann een enquête onder Nederlandse fysici, waartoe ze tijdens de perikelen met 
Ramann eigenhandig hadden besloten, en waarin Goudsmit sterk naar voren kwam. 
Watt in de adviezen doorschemerde, was dat dat er sprake was van een generatiekloof 
tussenn de jonge fysici die waren opgegroeid met de moderne ontwikkelingen in de 
kwantumtheoriee en kernfysica, en de oudere generatie voor wie dat niet gold. Dat 
hieldd bijvoorbeeld volgens Uhlenbeck in dat geen van de huidige Nederlandse 
professorenn in aanmerking kwam, met uitzondering van Coster. Coster was 
inderdaadd de enige van de oudere generatie die veel werd genoemd. Naast Coster en 
Goudsmitt werden meerdermalen genoemd: G.H. Dieke, H.B. Dorgelo, De Groot, 
Bakkerr en Gisolf. Dieke was volgens Zernike een fysicus voor fijnproevers die in 
Nederlandd bijna vergeten was, maar die in Baltimore werk van hoog niveau 
verrichte.. De laatste drie waren leerlingen van Zeeman, waarvan De Groot - in 
woordenn van Zernike 'verreweg de begaafdste leerling van Zeeman'- het meest werd 
genoemd.. De Groot was in 1923 bij Zeeman gepromoveerd en had vervolgens een 
prominentee positie gekregen bij Philips waar hij optisch onderzoek verrichtte. De 
favorietee Zeeman-leerling van de fysici in de faculteit was Bakker. Zijn tijd zou 
echterr na de oorlog pas aanbreken. Gisolf was na een periode bij Philips in Delft 
werkzaam,, net als Dorgelo die onderzoek had verricht naar gasontladingen en 
spectra.. Iemand die ook wel werd genoemd was Michels die vooral door Keesom de 
hemell  in werd geschreven, en door De Haas 'te weinig gewaardeerd' werd genoemd. 
Wiee schitterde door afwezigheid was De Bruin.252 

Voordatt de carrousel verder draaide werd Michels, op gronden die buiten 
Zeemanss opvolging lagen tot buitengewoon hoogleraar benoemd (zie paragraaf 4). 
Ditt compliceerde de zaak echter meer dan dat het iets oploste. Want Michels werd 

A.. Pais, The genius of science. A portrait gallery of twentieth-century physicists 
(Oxfordd 2000) 298. 
2500 Vergadering curatoren 29-8-1938, G.A. 279, inv. nr. 99; Goudsmit aan curatoren 
15-9-1938,, G.A. 279, inv. nr. 190; faculteitsvergadering 14-12-1938, G.A. 1020, 
ftiv.ftiv.  nr. 7. 
2511 Goudsmit aan curatoren 23-1-1939, G.A. 279, inv. nr. 190.; S.A. Goudsmit, 'It 
mightt as well be spin', Physics today juni 1976,40-43 aldaar 42. 
2522 Map, G.A. 1020, inv. nr. 218. 
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niett de roerganger van Physica, noch was hem opgedragen voortaan het gehele 
propedeutischee college op zich te nemen. Maar het aantal hoogleraren natuurkunde 
wass wel weer op drie gekomen en een vierde als Zeemans opvolger betekende een 
(te)) forse bezetting in een tijd van bezuinigen. Vandaar dat er stemmen opgingen om 
weerr op zoek te gaan naar een lector, terwijl een andere mogelijkheid was om naar 
hett schaap met vijf poten uit te kijken en een hoogleraar aan te stellen die de positie 
vann Zeeman zou bekleden, die de propedeuse in handen ging nemen en die 
bovendienn vanaf 1943 als het emeritaat van Van der Waals zou ingaan, ook de 
theoretischee fysica ging doen. Daarmee bleef het aantal hoogleraren drie.253 De keus 
spitstee zich zo toe tussen een jonge geleerde die bereid was een lectoraat op zich te 
nemen,, en een gereputeerde fysicus, al dan niet met vijf poten. Het werd er niet 
eenvoudigerr op. 

Iemandd die en jong en veelzijdig genoeg was op theoretisch en op 
experimenteell  gebied was Casimir, conservator in Leiden en getipt door Keesom. 
Casimirr bedankte echter snel voor de complexe opdracht waarmee hij werd 
geconfronteerd.2544 Het andere schaap met vijf poten was Zernike, die nu ineens 
(voorall  op instigatie van Brouwer) weer naar voren werd geschoven. Aan hem 
kleefdenn echter nog altijd de bezwaren die hem hadden gediskwalificeerd voor de 
opvolgingg van Sissingh. Wat een eventuele benoeming verder in de weg stond was 
eenn persoonlijke aversie van Van der Waals tegen Zernike.255 Zernike had zelf nog 
altijdd interesse om hoogleraar experimentele fysica te worden. Hij zou zelfs 
genoegenn nemen met een positie als lector, zolang hij maar hett directoraat over het 
laboratoriumm zou krijgen. Om dezelfde reden zag hij het echter niet zitten om ter 
zijnerr tijd Van der Waals op te volgen, dan zou hij weer terug bij af zijn.256 

Zeemann had zich intussen weer volop in de strijd geworpen voor De Bruin. 
Hijj  wees op het belang van atoombouw en spectroscopie en het feit dat De Bruin al 
vierr jaar lang feitelijk het laboratorium onder zijn hoede had en dat er inmiddels drie 
dissertatiess bij hem waren afgerond.257 Van der Waals bagatelliseerde in reactie 
hieropp het belang dat atoombouw en spectroscopie nog had en haalde Debije aan die 
hadd gezegd dat 'de quantentheorie zoo ver is, dat wij op dit gebied geen principieele 
proevenn meer kunnen doen', en die daarmee Goudsmits mening onderschreef. Van 
derr Waals noemde de onder De Bruin bewerkte dissertaties 'nakomerswerk' (en dat 
terwijll  hij zelf als promotor was opgetreden van enkele van hen: J.N. van Lier en 
H.J.. van der Vliet). Het was duidelijk dat Zeeman, na de binnengekomen adviezen 
vann de Nederlandse fysici, een achterhoedegevecht voerde. Binnen de faculteit 
durfdee alleen Smits het nog voor De Bruin op te nemen.258 

Tegenoverr Zernike schoven de fysici in de faculteit een dark horse naar 
voren,, die ook wel in de adviezen voorkwam, maar nog niett is genoemd: de 
Groningsee lector C.J. Gorter (1907-1980). De dynamische Gorter was student 

2533 Faculteitsvergadering 8-5-1939 en 20-6-1939, G.A. 1020, inv. nr. 8; vergadering 
curatorenn 5-6-1939, G.A. 279, inv. nr. 99; Clay en Pannekoek aan faculteit z.d., G.A. 
1020,, inv. nr. 403; Stomps aan faculteit 10-1939, G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2544 Clay en Pannekoek aan faculteit z.d., G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2555 Coster aan faculteit 21-5-1939, G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2566 Zernike aan Zeeman 17-2-1940, Zeemanarchief, inv. nr. 181. 
2577 Zeeman aan faculteit 23-5-1939, G.A. 1020, inv. nr. 403. 
2588 Faculteitsvergadering 24-5-1939, G.A. 1020, inv. nr. 8. 
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geweestt van Ehrenfest, maar was vervolgens meer de experimentele kant op gegaan 
inn het Leidse Laboratorium. Meer nog dan zijn scherpzinnigheid viel zijn gedreven 
enn inspirerende persoonlijkheid op. Hij had het charisma om leiding en sturing te 
gevenn aan een laboratorium en was bovendien een begenadigd docent. Wat tegen 
hemm pleitte was dat de verhouding tussen zo' n jeugdige directeur en de gefrustreerde 
Dee Bruin bij voorbaat moeilijk zou zijn en dat hij geen optisch onderzoek had 
gedaan.. Gorters onderzoek richtte zich met name op magnetische eigenschappen van 
vastee stoffen bij lage temperaturen.259 

Zoo stonden twee kandidaten tegenover elkaar die de oorspronkelijke 
tweestrijdd van een 'Zeemaniaan' tegenover het 'algemeen belang' van de fysica niet 
meerr weerspiegelde. Een geniale knutselaar stond tegenover een dynamische vaste-
stoffysicus.. Het maakte de eindstrijd in de faculteit er niet minder bitter om. Deze 
eindstrijdd was echter in de eerste plaats verwarrend. Ging het nu om een opvolger 
voorr Zeeman of (ook) voor Van der Waals? Of moest er allereerst iemand worden 
gezochtt voor de medische propedeuse? Werd het een lector of een hoogleraar? Een 
oudee fysicus was niet geschikt vanwege de nieuwe ontwikkelingen in de fysica, een 
jongee natuurkundige zou problemen geven met De Bruin. Moest het Gorter of 
Zernikee worden, of toch Casimir die weer even in beeld kwam? En wat moest er met 
Dee Bruin gebeuren?260 

Uitt dat laatste kwam men nog wel. De grote meerderheid vond dat De Bruin 
inn ieder geval een lectoraat moest krijgen. Over het voorstel van de fysici om Gorter 
tott lector te benoemen staakten de stemmen, evenals over het voorstel om Zernike tot 
buitengewoonn hoogleraar te benoemen.261 Het was aan de curatoren om de knoop 
doorr te hakken. Zij verkozen om het jonge talent Gorter te benoemen, los van de 
toekomstigee vacature-Van der Waals, maar desalniettemin als buitengewoon 
hoogleraar.. De autoriteit van het hoogleraarschap werd noodzakelijk geacht met het 
oogg op de moeilijkheid 'dat deze jonge figuur chef van Dr. De Bruin zou worden, 
diee zolang de leiding over "Physica" heeft gehad'. De Bruin kreeg als doekje voor 
hett bloeden het door de faculteit voorgestelde lectoraat.262 De zaak kon uiteindelijk 
alleenn worden opgelost toen de curatoren geheel waren teruggekomen op hun 
bezuinigingsplannen. . 

Inn dit opvolgingsdrama speelden twee Amsterdamse fysici een rol wier levenspad (in 
sociaal-economischh opzicht) veel parallellen vertoonde. Zowel De Bruin als Michels 
warenn van eenvoudige komaf en moesten leraar worden om in het levensonderhoud 
tee voorzien en om daarnaast een studie natuurkunde te kunnen bekostigen. Na 
jarenlangg zwoegen wisten ze een bescheiden positie aan de universiteit te 
bemachtigen;; de één werd lector, de ander conservator. Het was echter Michels die 
(buitengewoon)) hoogleraar werd, terwijl De Bruin, die een hoogleraarschap en een 
directoraatt bijna voor het grijpen had gehad, met een lectoraat werd afgescheept. En 
terwijll  bij De Bruin de verbittering zo diep zat, dat hij als NSB-er de fout in ging 

2399 GJ. van de Berg, WJ. Huiskamp, 'C.J. Gorter, Nederlands fysicus 1907-1980', 
NederlandsNederlands tijdschrift voor natuurkunde 46 (1980) 135-136. 
2600 Faculteitsvergadering 24-5-1939 en 18-10-1939, G.A. 1020, inv. nr. 8. 
2611 Faculteitsvergadering 22-11-1939, G.A. 1020, inv. nr. 8. 
2622 Vergadering curatoren 4-12-1939, G.A. 279, inv. nr. 99. 
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tijdenss de oorlog, verrichtte Michels typisch genoeg belangrijk werk in het verzet. 
Michelss werd in 1956 gewoon hoogleraar. 

Mett De Bruin was Zeeman één van de grote verliezers van zijn opvolging. 
Hett feit dat de zelfstandigheid van het laboratorium werd gehandhaafd, deed daar 
nietss aan af, omdat de nieuwe hoogleraar een totaal andere weg in sloeg. Gorter 
begonn het laboratorium in te richten voor vaste-stofrysica. Zeemans nederlaag werd 
misschienn nog het best gesymboliseerd door de leeropdracht van de nieuwe 
hoogleraar.. Waar Zeeman altijd had gepleit voor een leerstoel 'atoombouw en 
spectroscopie',, werd Gorter algemeen benoemd in de 'experimentele natuurkunde en 
dee natuurkundige propedeuse'. De Bruin bleef weliswaar in een deel van het 
laboratoriumm de spectroscopie behartigen, maar een grote aanzuigende werking op 
studentenn zal dat niet hebben gehad. Het feit dat Physica werd omgedoopt in 
Zeemanlaboratoriumm op het moment dat alles wat specifiek Zeeman was in een hoek 
werdd gedrukt, was goed bedoeld, maar doet onbeholpen aan. 

Clayy had al in een vroeg stadium zijn verlies moeten incasseren en zijn 
ambitiess om de teugels van de Amsterdamse fysica in handen te krijgen al snel 
moetenn opgeven. Degene die ogenschijnlijk minder veren had moeten laten was Van 
derr Waals, die zijn protégé Michels bevorderd zag en de fysica in algemene zin 
gewaarborgdd zag door de benoeming van iemand waarin hij het zag zitten. En voor 
zijnn eigen opvolging had hij geen concessies hoeven doen. Toch had ook bij Van der 
Waalss de kwestie diepe wonden geslagen. Nog driejaar later schemerde in een 
schrijvenn aan Zeeman (waarschijnlijk naar aanleiding van een felicitatie voor zijn 
emeritaat)) het verdriet door van een diepe schaduw over een bijna levenslange 
vriendschap: : 

Zo'nn "mijlpaal" is aanleiding tot veel herinneringen. Daarbij een heel 
droevige,, die ik weer zeer levendig voel (...) Je vriendschap, waarin je 
mijj  van het begin van mijn terugkomst in Amsterdam hebt opgenomen is 
voorr mij van nooge waarde geweest en ik wil van deze gelegenheid 
gebruikk maken dat eens nadrukkelijk uit te spreken.264 

Kortt na deze verzoenende woorden overleed Zeeman. 

2633 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 100 en 233-234. 
2644 Van der Waals jr. aan Zeeman 12-8-1943, Zeemanarchief, inv. nr.161. 
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TabelTabel 5.1 Promovendi natuurkunde deel 3 

19277 J.W. Dekker, Beitrag zur thermodynamischen Theorie der Kapillaritüt  Van 
derr Waals jr. 
19277 T.L. de Bruin, Onderzoekingen over den bouw van eenige spectra (Kil, F1, F 
11)11) in verband met nieuwere theoretische beschouwingen Zeeman 
19277 A. Houdijk, De Brownsche beweging van een draad Zeeman 
19288 PJ.A.J. Geels, Schakelsystemen voor nauwkeurige weerstandsmeting. Invloed 
vanvan druk op het electrisch geleidingsvermogen van platina en goud Kohnstamm 
19288 C. Lakeman, Metingen over de K-absorptiekanten van nikkel, koper en titaan 
Sissingh h 
19299 Mej. M.C. Droste, Invloed van de temperatuur op de terugkaatsing van licht 
doordoor metalen Zeeman 
19311 CJ. Bakker, The Zeeman effect in the noble gas spectra in connection with 
"anomalous""anomalous"  coupling of quantum vectors Zeeman 
19322 Mej. C.G. Overhoff, Proeven over electrodenlooze ontlading in verschillende 
gassengassen en over daarbij optredende verschijnselen Zeeman 
19322 Mej. W.A. Lub, Over de polarisatie van het licht afkomstig van bewegende en 
stilstaandestilstaande deeltjes der waterstof kanaalstralen Zeeman 
19322 A. Cotton Honoris causa 
19322 M.P. Vrij, Vergelijkende metingen van ultraviolette zonnestraling in de tropen 
enen in Europa Zeeman 
19333 J.P.H. de Kruyff, Metingen betreffende de luchtelectriciteit te Soerabaia en te 
LawangLawang (Oost-Java) Zeeman 
19333 D.H. Prins, Kennistheoretische beschouwingen over de kansrekening en haar 
toepassingentoepassingen in de natuurkunde Van der Waals jr. 
19333 R.O. Gibson, The viscosity of gases at high pressures Van der Waals jr 
19333 J.M. Faber, Kunstmatige halo's. Waarnemingen en beschouwingen Zeeman 
19333 F. Coeterier, Metingen over het Einstein- de Haas-effect van pyrrhotien 
Zeeman n 
19344 J. de Gier, Proeven met een massa-spectrograaf naar Thomson Zeeman 
19344 A.J.J. Gerver s.j., Isothermen van gassen tusschen 0°C en 150°C tot drukken 
vanvan 2000 atmosferen. Zeeman 
19355 J.H. Gisolf, Het kernmoment van tantalium en de hyperfijnstructuur van het 
spectrumspectrum Zeeman 
19355 Mej. E.B. Venema, Over de polarisatie van kanaalstralenlicht Zeeman 
19366 J.G.J. Scholte, Over de breking, de terugkaatsing en de dispersie Van der 
Waalss jr. 
19366 C.W.F Spiers, Absorptiespectra van pyridine en eenige derivaten in het ultra 
violetviolet Onbekend 
19366 M.H. Lenssen, Invloed van druk op het electrisch geleidingsvermogen van 
metalenmetalen Van der Waals jr. 
19366 H. Dijkstra, Het Zeeman-effect in het spectrum van nikkel Ornstein 
19377 Mevr. C.A.M. Michels-Veraart, Some physical properties of compressed 
carbondioxide.carbondioxide. Van der Waals jr 
19388 M.M. Biedermann, Over golfmechanische energieberekeningen Van der 
Waalss jr. 
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19388 M. Rutgers van der Loeff, De ionen en de ionisatiebalans in de atmospheer 
Clay y 
19388 E.M. Bruins, Cosmische stralen in het aardmagnetisch veld Clay 
19388 L.A. van Wijk, Kosmische straling in het aequatorvlak van een magnetische 
dipooldipool Van der Waals jr. 
19399 H.J. van der Vliet, Het Zeeman-effect van de spectraallijnen van cerium en 
neodymiumneodymium Van der Waals jr 
19399 L.J.L Deij, Metingen van het radongehalte in de atmosfeer Clay 
19399 J.N. Lier, Thoriumspectra en hun zeeman-effect Van der Waals jr. 
19399 G.W. Nederbragt, Compressibiliteit van methaan-aethaan mengsels Michels 
19400 J. de Boer, Contribution to the theory of compressed gases Michels 
19400 M. Kwieser, lonisatiemetingen in gassen van hooge druk Clay 
19400 A.G.M. van Gemert, Intensiteitsmetingen van kosmische stralen in water en in 
dede aardkorst Clay 
19411 L.P.G. Koning, Over het mechanisme in den haard van diepe aardbevingen 
Vann der Waals jr. 
19411 M. Goudeket, lsothermen van waterstof en deuterium tussen 0°C en 150°C tot 
drukkendrukken van 3000 atmosferen Michels 
19411 K.H.J. Jonker, Onderzoek over showers in de kosmische straling Clay 
19411 J.B .A. Hamers, cssr, Brekingsindex van gecomprimeerde gassen Michels 
19422 P.H Clay, Ionisatie door kosmische straling en gammastraling Clay 
19433 L.J. Dijkstra, Paramagnetische absorptie in enige zouten van de ijzergroep 
Gorter r 
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