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Hoofdstukk 6 Door meten tot meten 

Mett Zeeman, Clay en Michels bezat de Amsterdamse natuurkunde drie 
onderzoekers,, drie laboratoria en drie onderzoeksscholen, die als drie zuilen naast 
elkaarr stonden. 

**  1. De nauwkeurigheid van een drukbalans 
Hett is minder moeilijk hoge drukken te creëren dan ze nauwkeurig te meten. 
Kohnstammm heeft dat ondervonden. De hoge-drukinstallatie die eind 1913 na een 
opbouww van bijna tien jaar tot stand was gekomen, bleek een onbevredigend hoge 
foutenmargee te kennen. 

Hett gangbare instrument om druk te meten was een drukbalans waarvoor 
hett principe was bedacht door E. Amagat, de Franse pionier op het gebied van hoge-
drukmetingen.. In afbeelding 6.1 staat de schets afgebeeld die Kohnstamm en 
Walstraa in 1914 van hun drukbalans presenteerden. Deze drukmeter bestaat uit een 
stalenn gedeelte A, waarin een cylindervormig gat is gemaakt waarin precies een 
zuigerr B past. Een (ringvormige) holte, aangeduid met C, kan via de zijkant in 
verbindingg worden gesteld met de ruimte waarin de hoge druk wordt gecreëerd (die 
niett in de afbeelding staat getekend). Wanneer er druk op C wordt gezet zal de 
zuigerr een opwaartse kracht ondervinden. Dit vanwege de rand bij B die ontstaat 
doorr de abrupte overgang van een breed bovenste gedeelte naar een smaller stuk 
daaronder.. Er kunnen gewichten worden geplaatst op plank D om een contra-
gewichtt tegen deze kracht te creëren. Hoeveel gewichten er nodig zijn om de zuiger 
inn evenwicht te houden hangt behalve van de druk in C af van de oppervlakte van de 
rand.. Hoe breder de rand, des te groter de kracht. Is de oppervlakte van de rand 
bekendd dan is het vanuit de massa die benodigd is om evenwicht te maken 
eenvoudigg om de druk te berekenen. Uiteraard moet de massa van B en D zelf ook 
wordenn opgeteld worden bij het contra-gewicht.1 Vanwege het meten met gewichten 
wordtt een dergelijk apparaat wel een dead weight gauge genoemd. 

Dee mankementen van Amsterdamse drukbalans kwamen aan het licht toen 
Kohnstammm hem naar Leiden stuurde om hem te toetsen aan een 
standaardmanometer.. Het bleek dat de benodigde correcties variabel waren bij 
verschillendee drukken en dat de nauwkeurigheid in het gunstigste geval één op 
vierhonderdd bedroeg. En dat bij drukken die slechts tot honderd atmosfeer gingen. 
Volgenss CA. Crommelin van het Leidse laboratorium was dit teleurstellende 
resultaatt niet zo vreemd. Het Van der Waalsfonds had een 'sterk vereenvoudigd, en 
minderr zorgvuldig afgewerkt, maar ook goedkooper model' gekocht dat voor 
technischee doeleinden op de markt was gebracht, in plaats van een model te laten 
construerenn dat aan wetenschappelijke eisen voldeed.2 

11 Ph. Kohnstamm, KW. Walstra, 'Instrumentarium ter bepaling van gasisothermen 
tott omstreeks 3000 atm.\ Verslagen KA.W. 22 (1913-1914) 679-694 en 808-820, 
aldaarr 680-689. 
22 CA. Crommelin, 'Thermometrie en manometrie', in: Natuurkundig Laboratorium 
1904-1922,1904-1922,228-229;228-229; A. Michels, 'Het "Van der Waals Fonds" en zijn werk op het 
gebiedd der hooge drukken', De ingenieur 16 (1928) Al 11- Al 13, aldaar Al 12. 
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Michelss en het bestuur van het Van der Waalsfonds zagen in dat de 
drukbalanss nog 'vele geheimen' bezat en het Fonds besloot omstreeks 1923 om alle 
middelenn aan te wenden om een verbeterde drukbalans te verkrijgen.3 Theoretische 
verhandelingenn moesten de geheimen ontsluieren en worden vertaald in feitelijke 
verbeteringen. . 

Dee onnauwkeurigheid van het Amsterdamse toestel werd met name 
veroorzaaktt door de wrijving die de zuiger bij het bewegen ondervond door het 
contactt met zijn stalen korset, ondanks de aanwezigheid van een smeermiddel. Deze 
wrijvingg werd zo klein mogelijk gemaakt door de zuiger een beweging om zijn as te 
geven.. Dit is enigszins vergelijkbaar met een beschuitbus waarvan een klemmende 
deksell  makkelijker is los te trekken wanneer deze tegelijkertijd wordt rondgedraaid. 
Bijj  het Amsterdamse toestel werd de zuiger eerst met de hand aan het draaien 
gebracht.. Gedurende de tijd dat hij bleef draaien werd vervolgens de meting 
uitgevoerd. . 

Inn 1923 verscheen in de Annalen der Physik een gedegen artikel over het 
wrijvingsprobleemm van Michels' hand. Het fundament onder dit betoog was een 
theoretischee beschouwing van de drukken die inwerken op een draaiende zuiger. 
Michels'' uitgangpunt was een uiteenzetting van Sommerfeld over een (excentrisch) 
inn een lager draaiende, horizontaal gelegen as. Michels amendeerde het betoog waar 
hett zijns inziens tekortschoot en vertaalde de beschouwing van de horizontale as 
naarr een verticaal staande zuiger. De berekeningen werden ondersteund door 
experimentenn en de uitkomst was dat er een kritische rotatiesnelheid bestond 
waarbovenn de weerstand praktisch wegviel. Beneden die snelheid 'gedroeg' de 
wrijvingg zich als een weerstand die werd bepaald door het contact tussen zuiger en 
dee wand van het omhulsel. Pas boven de kritische snelheid raakte de smeervloeistof 
zoo verspreid dat ze overal tussen zuigerwand en omhulsel kwam en er sprake was 
vann vloeistofwrijving, die de weerstand in de bewegingsrichting van de zuiger zo 
goedd als ophief. De kritische snelheid was afhankelijk van de viscositeit van de 
smeeroliee (waar overigens de temperatuur weer invloed op had).4 Over de smering 
vann de zuiger verscheen een uitgebreide theoretische verhandeling in Physica. 
NederlandsenNederlandsen tijschrift voor natuurkunde. Weer aan de hand van een boekhouding 
vann optredende drukken werd beredeneerd onder welke druk en op welke plaats het 
smeermiddell  het best kon worden aangebracht, hoe het zich gedroeg bij hoge 
drukkenn en wat de ideale constructie was van het omhulsel.5 

Michels'' beschouwingen lieten een voorbeeldige wisselwerking tussen 
theoretisch-mechanischee berekeningen en experimenten zien. Wat minder 
theoretischh gegrondvest waren de bevindingen die een jaar later verschenen in de 
AnnalenAnnalen der Physik. Deze bevatten testresultaten van de drukbalans en correcties die 
werdenn berekend teneinde onvolkomenheden in het apparaat te compenseren. Een 
onderdeell  hieruit dat wel weer gepaard ging met een diepgaande theoretische 

33 Ibidem. 
44 A. Michels, 'Einflup*  der Rotation auf die Empfindlichkeit einer absoluten 
Druckwage',, Annalen der Physik 72 (1923) 285-320. Zie ook: A. Michels, 'Invloed 
derr rotatie op de gevoeligheid en nauwkeurigheid van een drukbalans', Verslagen 
K.A.W.K.A.W. 32 (1923) 840-841; Michels, 'Van der Waals Fonds', A.l l l - A.113. 
55 A. Michels, 'Smering van asbussen', Physica. Nederlandsch tijdschrift voor 
natuurkundenatuurkunde 3 (1923) 341-358. Zie ook: A. Michels, 'Oliesmering van lagers', De 
ingenieuringenieur 38 (1923) 370-371. 
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beschouwingg was de bepaling van de 'functionele diameter' van de drukbalans. De 
oppervlaktee van de rand waarop vanuit C druk werd gezet was ongeveer 1 cm2. 
Tussenn deze rand en de wand van het omhulsel zat echter een stukje 'niemandsland' 
mett smeerolie. Moest dit stukje wel, niet of gedeeltelijk worden meegerekend in het 
werkzamee oppervlak ? En in hoeverre deformeerde de druk dit randje ? Door middel 
vann nauwkeurige metingen werd de correctie vastgesteld voor het werkzame 
oppervlakk van de zuiger.6 

Eénn van de veranderingen die in de constructie werden aangebracht was de 
aandrijvingg van de rotatie van de zuiger. Bij het handmatig ingang zetten van de 
rotatiee werden ongewenste zijwaartse krachten op de zuiger uitgeoefend. Om dit te 
verhelpenn liet Michels instrumentmaker Wassenaar een elektrische aandrijving 
construeren.. Het voordeel was tevens dat de zuiger nu met een bekende snelheid 
ronddraaide,, zodat het zeker was dat de kritische snelheid werd gehaald. 

Dee drukbalans die Michels zo stukje bij beetje verbeterde ging tot slechts 
enkelee honderden atmosfeer. Het echte werk begon pas bij orden van duizenden 
atmosfeerr en Michels ging aan de slag om het bereik uit te breiden. Naarmate de 
drukkenn hoger werden, werd het van groot belang om het 'gedrag' te onderzoeken 
vann cilinders onder hoge druk. Met medewerking van de artilleriewerkplaats aan de 
Hembrugg konden voldoende hoge drukken in de cilinders worden gepompt om ze te 
latenn sneuvelen. De voor materiaalkundigen boeiende constatering was dat de 
cilinderss op twee verschillende wijzen scheurden. Michels wist dit resultaat 
breuktheoretischh te verklaren.7 Bij deze test werd bovendien een recorddruk van 
35.0000 atmosfeer bereikt, met een meetnauwkeurigheid die groter was dan bij de 
20.0000 atmosfeer die Bridgman had bereikt, zoals het bestuur van het Van der 
Waalsfondss triomfantelijk meldde8 (men was er kennelijk nog niet van op de hoogte 
datt Bridgman inmiddels met drukken van 40.000 atmosfeer had geëxperimenteerd). 

Michels'' inspanningen omtrent de drukbalans resulteerden in een type 
waarmeee drukken van drieduizend atmosfeer werden bereikt met een 
nauwkeurigheidd van 1 op 100.000. 

Inn Michels*  proefschrift waarin ondanks de titel Het nauwkeurig meten van 
isothermenisothermen geen enkele isotherm werd gemeten, waren zijn bevindingen met 
betrekkingg tot de hoge-drukapparatuur bijeengebracht. Naast de bovengenoemde 
verbeteringenn aan de drukbalans werd ook kond gedaan van technische 
verbeteringenn met betrekking tot andere meetbare thermodynamische variabelen: 
volumee en temperatuur. Het volume van het gas of de vloeistof werd gemeten in de 
glazenn buis waarin het werd gecomprimeerd (zie afbeelding 6.2). Deze glazen buis 
bevondd zich in het drukvat dat verder vooral was gevuld met kwik. Het kwik sloot 
dee glazen buis van onder af. In de buis bevond zich een elektrische weerstand 
waardoorr een stroom liep. Op zekere punten eindigden losse uiteinden van de 
platinaa draden, waaruit deze weerstand bestond, in de buis. Op die plaatsen kon 

66 A. Michels, 'Genauigkeit und Empfindlichkeit einer Druckwage mit einem 
sogenanntenn Amagatzylinder', Annalen derPhysik 73 (1924) 577-623.25e ook: A. 
Michels,, 'Nauwkeurigheid en gevoeligheid van een drukbalans gebaseerd op een 
z.g.. Amagatcylinder', Verslagen K.A.W. 33 (1924) 496-499. 
A.. Michels, 'Het gedrag van dikwandige buizen bij hooge drukken', Verslagen 

K.AW.K.AW. 37(1928)498-505. 
88 J.D. van der Waals jr., 'Jaarverslag Van der Waalsfonds', Physica. Nederlandsen 
tijdschrifttijdschrift voor natuurkunde 7 (1927) 368-369. 
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contactt worden gemaakt met het kwik in de buis. Kwam het kwik tot aan zo'n 
contactpunt,, dan werd daar de stroomkring gesloten, wat een verandering in de 
weerstandd tot gevolg had. Hoe hoger het peil van het kwik in de buis, hoe korter de 
stroomkringg werd gesloten en hoe kleiner de weerstand werd. Omdat de hoogte van 
hett peil van het kwik complementair was aan het volume van het gas, kon op die 
manierr de weerstand van het stroomcircuit een maat zijn voor het volume van het 
gas.. Verbeteringen die Michels aanbracht bestonden erin om het capillair zo nauw 
mogelijkk te maken op de plaatsen van het platinacontact. Dit was nodig omdat de 
kwikmeniscuss bij stijgen of dalen grillige vormen aannam. Ook bedacht hij een 
mechanismee om de stijging van het kwik traag te laten verlopen zodat de tijdspanne 
tussenn het maken van een platinacontact door het kwik en het aflezen niet teveel 
invloedd had.9 

AfbeeldingAfbeelding 6.1 Drukbalans 

Bron:: Kohnstamm, 'Instrumentarium', 691 

Voorr de temperatuurmeting werd gebruik gemaakt van een weerstandthermometer. 
Inn zijn proefschrift werkte Michels enkele niet al te principiële verbeteringen uit, 
maarr het onderwerp bleef hem ook daarna bezighouden. Eén van de complicaties bij 
dee weerstandthermometer was dat de weerstand van de metaaldraad die er de kern 
vann vormde drukgevoelig was en dus buiten het drukvat moest worden geplaatst, 
watt ten koste ging van de meetnauwkeurigheid. In theorie zou de oplossing zijn om 

99 Kohnstamm, Walstra, 'Instrumentarium', 689-694 en 808-817; A.M.J.F. Michels, 
HetHet nauwkeurig meten van isothermen (Amsterdam 1924) 3-15. 
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dee drukeffecten op de weerstand van het metaal te bepalen zodat deze te verrekenen 
is.. Met name P. Geels werd aan het werk gezet om de invloed te onderzoeken van 
drukk op de weerstand van platina en goud.10 

Samenn met een andere student, F. Coeterier, pakte Michels het probleem 
aann van de exacte bepaling van de 0°C op de thermometer. In de studie die 
verscheenn zat een interessant voorstel vervat om het tripelpunt van water als vast 
ijkpuntt op de temperatuurschaal te definiëren, een voortstel dat door de 
wetenschappelijkk gemeenschap is overgenomen. Het tripelpunt is het punt waar de 
gas-,, vloeistof- en vaste stoffasen in evenwicht zijn en heeft het voordeel dat het 
eenduidigg vast ligt, bij één bepaalde combinatie van temperatuur en druk. Het 
vriespuntt daarentegen kent variabele combinaties van temperatuur en druk. De 
temperatuurr van het tripelpunt van water is 0,007 °C hoger dan het vriespunt bij één 
atmosfeer.. Het tripelpunt kan worden bereikt door een afgesloten hoeveelheid water 
(enn waterdamp) te onderkoelen en vervolgens deze metastabiele situatie te verstoren 
waardoorr er eensklaps bevriezing optreedt." 

AfbeeldingAfbeelding 6.2 Meetbuis 

n »» «. 

Omwillee van de duidelijkheid is de platinaspiraal naast de meetbuis getekend 
Bron:: Kohnstamm, Walstra, 'Instrumentarium', 691 

A.. Michels, P. Geels, 'Drukinvloed op het elektrisch geleidingsvermogen van 
platina',, Verslagen K.A.W. 35 (1926) 578-584; A. Michels, P. Geels, C. Veraart, 
'Invloedd van den druk op het elektrisch geleidingsvermogen van goud', Ibidem, 
1045-1049;; A. Michels, P. Geels, 'Invloed van druk op het elektrisch 
geleidingsvermogenn van goud tot 1000 atmosfeer', Verslagen K.A.W. 36 (1927) 
1060-1065. . 
111 A. Michels, F. Coeterier, 'Het ijspunt van de thermometerschaal', Verslagen 
K.A.W.K.A.W. 36(1927) 1161-1164. 
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DcDc finishing touch van het hele project had toch weer te maken met de druk. Hoe 
nauwkeurigg een drukapparaat ook was, alleen door een rechtstreekse toetsing aan 
eenn kwikkolom kon de gemeten druk accuraat in een absolute maat worden 
uitgedruktt Hieruit sproot het grootse idee voort van de kwikkolom in de 
Westerkerk.. Vermeldenswaardig daarbij was dat zelfs in de Westerkerk bij lange na 
niett de drukken konden worden behaald die in de buurt kwamen van het bereik van 
dee drukmetingen (voor vijfduizend atmosfeer zou een kolom van 3800 meter nodig 
zijn).. Dit kon worden omzeild door de zogenaamde differentiaalmethode. Daarbij 
wordtt aan de bovenkant van de kolom bijvoorbeeld drieduizend atmosfeer druk 
gezet.. Stel de kolom is 76 meter lang, dan is beneden de druk 3100 atmosfeer. Door 
mett de balans eerst boven en dan onder de druk te meten kan het gedrag van de 
balanss tussen drieduizend en 3100 atmosfeer worden nagegaan.12 

**  2. Gedragingen van gedeformeerde moleculen 
Michelss had in de jaren twintig kosten noch moeite gespaard om vooral de 
nauwkeurigheidd van de metingen te perfectioneren. Deze was ongeëvenaard en zou 
datt decennialang blijven.13 In het secuur meten zou ook de kracht van het 
Amsterdamsee onderzoek liggen waarvoor de hoge drukinstallatie het hulpmiddel 
was. . 

Dee belangrijkste tak van onderzoek werd het meten van isothermen van 
gassenn om daarmee de toestandsvergelijkingen van die gassen te bepalen. De 
toestandsvergelijkingg die hierbij werd gebruikt was niet die van Van der Waals, die 
schoott empirisch te kort. Men hanteerde de machtreeks die Kamerltngh Onnes in 
19011 ontwikkelde: 

Pv=RTPv=RT\\l+l+mm++££i££i++mm++^i^i++\\ (6,) 
[[ v v2 v4 v6 J 

Mett rechts alleen de eerste term staat er de ideale gaswet (v is hier het volume per 
mol,, V/n ), die alleen bij lage dichtheden een adequate beschrijving geeft. Bij hogere 
dichthedenn - en dus voor hogere waarden van l/v - moet de ideale gaswet steeds 
sterkerr worden gecorrigeerd omdat de interacties tussen de moleculen een steeds 
groteree rol gaan spelen. Daar geven de termen l/v rekenschap van. Het feit dat de 
onevenn machten van l/v, behalve de eerste, zijn weggelaten, volgde simpelweg uit 
dee empirie. 

Doorr de juiste waarden voor de zogenaamde 'viriaalcoëfficiënten' B(T), 
C(T),C(T), enzovoort te kiezen kan de rechte lijn die de isotherm van de ideale gaswet 
beschrijft,, op een volkomen pragmatische wijze zodanig worden aangepast, dat hij 
eenn empirisch gevonden isotherm gaat overlappen. Iederee gemeten isotherm kan zo 
vann een eigen op maat gesneden toestandsvergelijking worden voorzien. 

Dee coëfficiënten, die afhangen van de temperatuur, blijken echter ook een 
fysischee betekenis te hebben. Zo verdisconteert de term B(T) de afwijking van de 
idealee gaswet die wordt veroorzaakt doordat twee moleculen een krachtwerking van 

122 Michels, 'Van der Waals Fonds', A. 112. 
133 Trappeniers, 'Michels', 356. 
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elkaarr ondervinden, de term C(T) verdisconteert het feit dat drie moleculen een 
onderlingee interactie vertonen, enzovoort De koppeling van een adequate 
empirischee beschrijving met een fysische interpretatie, die berust op de moleculaire 
interactie,, maakt deze formule zo bruikbaar en maakte het in principe mogelijk om 
Michels'' ultieme doel te verwezenlijken om vanuit thermodynamische experimenten 
kenniss over de bouw en krachtwerking van de moleculen te verkrijgen.14 

Hett zwaartepunt van de isothermmetingen lag halverwege de jaren dertig. 
Zee leverden allereerst meetgegevens op over de coëfficiënten. De coëfficiënten van 
neon,, kooldioxide waterstofgas, stikstofgas, methaan en ethyleen werden 
vastgesteld,, vaak wel tot aan de F(T).15 Zo werden toestandsvergelijkingen voor de 
verschillendee gassen opgesteld. Daarnaast leerden de meetgegevens ook iets over de 
formulee zelf. Zo bleken (voor stikstofgas en kooldioxide) bij hogere dichtheden de 
machtreeksenn geen goede representatie te geven, ze werden divergent. Er waren 
enkelee kunstgrepen in de formule nodig (bijvoorbeeld door de derde macht van l/v 
nuu in de formulee te betrekken) om de methode bruikbaar te houden onder die 
omstandigheden.16 6 

Zoo nu en dan werden ook andere thermodynamische relaties en calorische 
eigenschappenn berekend. Voor methaan en stikstof werden verschillende isothermen 
gebruiktt om soortelijke warmte, vrije energie, inwendige energie en druk, entropie 
enn de chemische potentiaal te bepalen.17 

Bijj  eenzelfde analyse van kooldioxide werd een vinding van Keesom 
bevestigdd dat de soortelijke warmte (bij constant volume) bij het kritische punt door 
eenn maximum gaat. Dit verschijnsel kan worden verklaard, zo meenden de auteurs, 
doorr aan te nemen dat gasmoleculen veelal in groepen klitten. Doordat die groepen 
bijj  nadering van het kritische punt uiteenvallen, waardoor de potentiële energie van 
dee moleculen toeneemt en de soortelijke warmte stijgt. Met name de vaststelling van 
dee verandering in de soortelijke warmte, die eenn tweede afgeleide is van de druk 

,dc__ _ a 2 
p p naarr de temperatuur ( ( v ) r —T(———)v ), was een triomf van de grote 

BvBv oT 
precisie.188 De metingen aan kooldioxide liepen als een rode draad door bijna het 

144 E.A. Mason, T.H. Spurling, The virial equation of state (Oxford e.a. 1969) 1-15; 
Michels,, Wisselwerking, passim. 
155 Voor een overzicht: P.W. Bridgman, 'Recent work in the field of high pressures', 
ReviewsReviews of modern Physics 18 (1946) 1-93, aldaar 11-12. 
166 A. Michels, C. Michels, 'Series evaluation of the isotherm data of C02 between 0 
andd 150°C and up to 3000 atm.', Proceedings of the Royal Society of London 160 
(1937)) 348-357; A. Michels, H. Wouters, J. de Boer, 'Isotherms of nitrogen between 
2000 and 3000 atm. and 0° and 150°', Physica 3 (1936)) 585-589. 
177 A. Michels, G.W. Nederbragt, 'Isotherms of methane between 0 and 150°C for 
densitiess up to 225 Amagat. Calculated specific heat, energy and entropy in the 
samee region', Physica 3 (1936) 569-577; A. Michels, H. Wouters, J. de Boer, 
'Calculationn of the thermodynamic properties of nitrogen up to 3000 atm. between 0 
andd 150°', Physica 3 (1936) 597-604. 
188 A. Michels, A. Bijl , C Michels, 'Thermodynamic properties of C02up to 3000 
atmospheress between 25 and 150°C', Proceedings of the Royal Society of London 
1600 (1937) 376-384; Van der Waals, 'Verslag Van der Waalsfonds*, Nederlandsch 
tijdschrifttijdschrift voor natuurkunde 4 (1937) 55. 
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gehelee spectrum van onderzoek en vormden tezamen een systematische reeks 
experimentenn die vooral het werk waren van Michels-Veraart.19 Zij was de stille 
krachtt van de Amsterdamse hoge-drukwetenschap. 

Naastt het thermodynamische gedrag kunnen ook elektrische eigenschappen 
vann materie de effecten van hoge druk verraden. Hierop was de tweede tak van 
onderzoekk gericht waarin de nodige energie werd gestoken. 

Materiee kan op twee (ideaaltypische) manieren de invloed ondergaan van 
eenn uitwendig elektrisch veld. Wanneer de materie geleidend is gaat er een stroom 
lopen.. Bij isolerende materialen gaat er geen stroom lopen, maar gebeurt er wel iets 
anders.. Net als alle materie bestaat ook isolerend materiaal uit geladen deeltjes die 
eenn interactie vertonen met een elektrisch veld. De elektronen in de moleculen van 
eenn isolerend materiaal zullen in een elektrisch veld wat van de atoomkern(en) 
wordenn weggetrokken en dipooltjes gaan vormen in de richting van het veld. Het zo 
gepolariseerdee materiaal wekt per saldo zelf een elektrisch veld op wat tegengesteld 
iss aan het uitwendige veld. Wordt een isolerend medium in een elektrisch veld 
gebrachtt dan resulteert dat in een verkleining van de sterkte van het totale veld. De 
matee waarin een medium het totale veld verzwakt wordt de permittiviteit genoemd. 
Michelss en de zijnen hebben voor diverse gassen de permittiviteit bij hoge druk 
gemeten. . 

Watt de toestandsvergelijking betekende voor de thermodynamische 
metingen,, was voor deze serie proeven de vergelijking van Clausius-Mosotti. Zoals 
dee toestandsvergelijking meetbare grootheden koppelt aan moleculaire 
eigenschappen,, zo vertaalt de formule van Clausius-Mosotti de (experimenteel te 
bepalen)) permittiviteit van een medium in het gedrag van de moleculen. Het verband 
wordtt beschreven tussen de relatieve permittiviteit e, (dat is de permittiviteit van het 
mediumm gedeeld door de permittiviteit van vacuüm) en de polariseerbaarheid van 
hett molecuul (a), ofwel de mate waarin een molecuul door het elektrisch veld tot een 
dipooll  wordt uiteengetrokken. De relatie luidt: 

££rr - 1 K T 

-^^ = -Na (6.2) 
eerr+2+2 3 

Waarinn N het aantal moleculen per volume-eenheid voorstelt. 
Dee metingen gaven geen eenduidige informatie over de Clausius-Mosotti 

relatie.. Bij metingen aan stikstofgas en waterstof was ze constant, maar bij 
kooldioxidee bleek er wel een drukafhankelijkheid te zijn.20 Dat laatste geval werd 

C.A.M.. Michels-Veraart, Some physical properties of compressed carbondioxyde 
(Amsterdamm 1937). 
200 Bridgman, 'Recent work', 69-72; A. Michels, C. Michels, 'The dielectric constant 
off  nitrogen up to 150 atmopheres and 25°, 75° and 125°C', Philosophical magazine 
133 (1932) 1192-1196; A. Michels, C Michels, 'The influence of pressure on the 
dielectricc constant of carbon dioxide up to 1000 atmospheres between 25 °C and 
150°C\\ Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, 231 
(1933)) 409-434; A. Michels, A. Jaspers, P. Sanders, 'Dielectric constant of nitrogen 
upp to 1000 atms. between 25°C and 150°C, Physica 1 ( 1934) 627-633; A. Michels, 
P.. Sanders, A. Schipper, 'The dielectric constant of hydrogen at pressures up to 
14255 atm., and at temperatures of 25°C and 100°C', Physica 2 (1935) 753-756. 
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aann verder onderzoek onderworpen. Er werd een theoretische beschouwing gemaakt 
overr de mogelijke effecten van druk op de polariseerbaarheid en de metingen aan de 
kooldioxidee werden met een grotere nauwkeurigheid herhaald. De student J.B.A. 
Hamerss werd aan een (promotieonderzoek gezet om de verandering van de 
brekingsindexx bij hoge druk voor kooldioxide na te gaan. De brekingsindex kent een 
vergelijkbaree relatie met de polariseerbaarheid als de permittiviteit (de Lorentz-
Lorenzz vergelijking). 

Dee uitkomst van al deze studies was dat de polariseerbaarheid - na door een 
maximumm te zijn gegaan - een dalende trend vertoonde bij hogere drukken en met 
enigee slagen om de arm meende men dit te kunnen toeschrijven aan de deformatie 
diee druk bij de moleculen teweeg brengt (en bijvoorbeeld niet door een 
tekortkomingg van de Clausius-Mosotti relatie).21 

Ookk elektrische geleiders ontkwamen niet aan Michels' hoge drukken. De 
experimentenn die voorheen waren verricht over het elektrisch geleidingsvermogen 
vertoondenn voor de meeste zuivere metalen een toename bij stijgende druk, maar bij 
onderr andere alkali- en aardalkalimetalen kon een afname worden waargenomen.22 

Dee allereerste proeven die Michels liet doen met betrekking tot het 
geleidingsvermogenn - of feitelijk de reciproke daarvan: de weerstand - hadden echter 
meerr een technisch motief. De experimenten waren bedoeld om de mogelijkheden 
vann temperatuurmetingen met een weerstandthermometer onder druk te verkennen 
(ziee paragraaf 6.1). Deze verkenningen waren niet succesvol omdat niet alleen het 
soortt geleidend materiaal, maar ook de 'voorgeschiedenis' ervan van grote invloed 
bleekk op de drukafhankelijkheid van de weerstand. Wanneer een metaaldraad verhit 
iss geweest, is dat van invloed op het metaalrooster en is de weerstandd onder druk 
anderss dan wanneer hetzelfde metaal niet of bij een andere temperatuur is 
getemperd.23 3 

Alss uitvloeisel hiervan werd een verder onderzoek ingesteld naar de invloed 
vann de voorbewerking op een geleidend materiaal. M.H. Lenssen, die met dit 
onderzoekk werd belast, hardde goud bij verschillende temperaturen en mat 
vervolgenss de effecten van deze bewerking op de weerstand onder druk. Door deze 
perikelenn kwamen er geen systematische metingen aan geleiders van de grond, zoals 
bijj  de isolerende materialen. Wel leidden Lenssen en Michels nog in een theoretisch 

211 A. Michels, J. de Boer, A. Bijl , 'Remarks concerning molecular interaction and 
theirr influence on the polarisability', Physica 4 (1937) 981-994; A. Michels, J. 
Hamerss cssr, 'The effect of pressure on the refractive index of CO2. The Lorentz-
Lorenzz formula', ibidem, 995-1006; A. Michels, L. Kleerekoper, 'Measurements on 
thee dielectric constant of C02 at 25°, 50° and 100°C up to 1700 atmospheres', 
PhysicaPhysica 6 (1939) 586-590. 
222 M.H. Lenssen, Invloed van druk op net electrisch geleidingsvermogen van 
metalenmetalen (Amsterdam 1936) 1-7. 
233 A. Michels, P. Geels, 'Influence of the pressure on the electric conductivity of 
platinum',, Proceedings K.A.W. 29 (1926) 1106-1112; A. Michels, P. Geels, C. 
Veraart,, 'Influence of the pressure on the electric conductivity of gold', Proceedings 
K.A.W.K.A.W. 30 (1927) 47-51; A. Michels, P. Geels, 'The influence of pressure on the 
electricall  conductivity of gold up to 1000 atmospheres', Proceedings K.A.W. 31 
(1928)) 50-55. 
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betoogg golfmechanische uitdrukkingen af voor de invloed van druk op de 
weerstand.24 4 

Dee opstelling voor de weerstandmeting onder druk bewees haar nut enkele 
jarenn later op een ander terrein, namelijk bij een onderzoek naar de invloed van druk 
opp het curiepunt, het temperatuurpunt waarboven metalen hun ferromagnetische 
eigenschappenn verliezen. Omdat de elektrische weerstand dichtbij het curiepunt een 
sterkee verandering ondergaat kan deze worden gebruikt om het curiepunt op te 
sporen.. Metingen aan een legering van nikkel en koper lieten zien, dat het curiepunt 
daaldee bij hogere druk. Dit kon worden geïnterpreteerd als het gevolg van het 
kleinerr worden van de ruimtes tussen de atomen in het metaalrooster, conform 
theorievormingg hierover.25 

Hett onderzoeksprogramma had ook onderdelen die wat minder uitvoerig 
werdenn geëxploiteerd. De latere ontdekker van polyetheen Gibson promoveerde 
bijvoorbeeldd op een studie naar de viscositeit van gassen. Studie naar viscositeit 
leverdee daarna nog maar weinig op.26 

Michelss stelde hoge prijs op theoretische ondersteuning in zijn schooltje 
vann hoge-drukexperimentatoren. Aan het eind van de jaren dertig toen het hoge-
drukonderzoekk goed op stoom was geraakt en handenvol empirische gegevens 
aanleverde,, begon ook de theorievorming vruchten af te werpen. Het was het werk 
vann De Boer dat het ideaal van Michels om de moleculaire wisselwerking te 
doorgrondenn naderbij bracht. 

Dee tijd van de botsende biljartballen van Van der Waals sr. behoorde in de 
moleculairee fysica tot het verleden, zeker sinds Rutherford en Bohr het atoom een 
openn structuur hadden gegeven. De moleculaire interactie kon volgens de fysica in 
dee jaren dertig worden gezien als één kracht die op grote afstand aantrekkend was en 
opp korte afstand sterk afstotend. Waar de kracht van teken wisselende was een 
minimumm in de potentiële energie. De bepalende parameters in deze fysica waren 
niett meer a en b, maar e, de diepte van het minimum in de potentiaal, en <r, de 
(denkbeeldige)) 'diameter' van het molecuul (V=0 voor r = *»). De cruciale 
vergelijkingg was die van het potentiaalveld van een molecuul: 

V(r)V(r) = 44(<T/r)12 - ( ( T / r ) 6 ] (63) 

Onderr de namen van Michels en De Boer verscheen in 1938 een artikel waarin een 
uitdrukkingg voor de intermoleculaire potentiaal tussen twee heliummoleculen werd 
afgeleid.. Uit de B(T) die uit isothermmetingen volgde, konden ze 8 en o berekenen. 

A.. Michels, M. Lenssen, 'The influence of pressure on the electrical resistance of 
hardd drawn gold wire in different stages of annealing, and of soft gold wire', 
PhysicaPhysica 2 (1935) 591-596; M.H Lenssen, A. Michels, 'Contribution to the theory of 
thee influence of pressure on the electrical resistance of metals', ibidem, 1091-1107. 
255 A. Michels e.a., 'Influence of pressure on the curiepoint of a 70-30% Ni-Cu 
alloy',, Physica 4 (1937) 1007-1016; A. Michels, J. Strijland, 'The effect of pressure 
onn the curiepoint of a monel alloy', Physica 8 (1941) 53-57. 
266 A. Michels, R.O. Gibson, 'The measurement of the viscosity of gases at high 
pressures.. -The viscosity of nitrogen to 1000 atms.', Proceedings of the Royal 
SocietySociety A 134 (1931) 288-307; R.O. Gibson, The viscosity of gases at high pressures 
(Amsterdamm 1933). 
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Dezee ingevuld in (6.3) leverde een uitdrukking op die in de literatuur de naam De 
Boer-Michelss potentiaal heeft gekregen.27 In zijn proefschrift legde De Boer de basis 
voorr een (kwantummechanische) statistische mechanica voor verdichte gassen.28 

Ditt en ander onderzoek van De Boer lag echter vooral in de lij n van het 
theoretischee werk van Uhlenbeck in Utrecht, die succesvol was met de behandeling 
vanuitt kwantummechanisch perspectief van transportverschijnselen in verdunde 
gassenn en met een kwantummechanische generalisatie van de klassieke uitdrukking 
voorr de tweede viriaalcoëfficiënt B(T).29 De Boer was ook regelmatig in Utrecht te 
vinden.. De kwantummechanische wereld van a en e was niet de wereld van de 
Amsterdamsee thermodynamische traditie tot 1940. Het was een voorafschaduwing 
vann de naoorlogse Amsterdamse theoretische fysica. De Boer werd opvolger van 
Vann der Waals jr. en het onderzoek op het Instituut voor Theoretische Fysica dat hij 
oprichttee zou onder meer voortborduren op wat hij eind jaren dertig in gang zette.30 

** 3. Clay de pragmaticus 
Inn Hegels filosofie werkten natuur en geest naar steeds hogere kennis, naar almaar 
omvattenderr concepten, totdat de werkelijkheid zou zijn vergeestelijkt in de 
Absolutee Idee, de Hegelse variant van de Theorie van Alles. Waar voor empiristen 
dee waarneming de meest zekere vorm van kennis oplevert, is dit in de idealistische 
visiee van Hegel slechts een eerste onzekere stap tot weten. Het verkrijgen van 
'zekeree kennis' komt een stap dichterbij wanneer de menselijke geest 
gewaarwordingenn gaat classificeren, verbanden gaat leggen en naar wetten gaat 
zoeken.. 'Het naar wetten zoekend bewustzijn is reduceerend in zijn werkzaamheid, 
trachtendd alles en ook alle wetten terug te voeren tot enkele, liefst tot één wet', zo 
verwoorddee Clay het hoogste streven van de wetenschap.31 

Clayy kon hegelen dat het een aard had, in het laboratorium van Kamerlingh 
Onness werd hij gewoon aan het werk gezet om thermometers te testen en om bij 
lagee temperaturen weerstandmetingen te doen bij metalen, of er nu 'bewust logische 
begrippen**  aan ten grondslag lagen of niet. Er zat maar weinig diepgang in.32 Als 
wetenschapperr deed Clay wat in zijn idealistische filosofie een tamelijk laag aanzien 
genoot:: het aandragen van experimentele gegevens. Zijn gefilosofeer maakte Clay 
ookk geen diepzinnige wetenschapper, want dat stond volkomen los van de praktijk 
vann het laboratorium.33 Clay slaagde er niet in een brug te slaan tussen de alledaagse 
wetenschapp en diepere filosofische inzichten. De wetenschap had haar eigen 

277 J. de Boer, A. Michels, 'Contribution to the quantum-mechanical theory of the 
equationn of state and the law of de corresponding states. Determination of the law of 
forcee of helium*, Physica 5 (1938) 945-957. . 
288 J. de Boer, Contribution to the theory of compressed gases (Amsterdam 1940). 
2929 E.G.D. Cohen, 'Enige persoonlijke reminiscenties aan Jan de Boer', Nederlands 
tijdschrifttijdschrift voor natuurkunde 47 (1981) 124-128. 

A.J.. Kox, 'Honderdvijfentwintig jaar theoretische natuurkunde in Amsterdam', in: 
5050 Jaar Instituut voor Theoretische Fysica (Amsterdam 1999) 7-23, aldaar 14-20. 
311 Clay, Natuurwet, 214. 
322 Communications from the physical laboratory at Leiden, nr 95a-d, 99b-c, 101a, 
107b-dd (Leiden 1906-1908); J. Clay, De galvanische weerstand van metalen en 
legeeringenlegeeringen bij lage temperaturen (Leiden 1908). 
333 Vgl. Van Berkel, Citaten, 241. 
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dynamiekk en dicteerde haar eigen agenda. Het was aan briljante wetenschappers 
voorbehoudenn om diepzinnige inzichten te verwerven, maar dat was Clay niet. En 
hijj  werd het ook niet als Amsterdams hoogleraar. 

Inn Bandung ging Clay zich bezighouden met onderzoek naar atmosferische 
elektriciteit.. Hij concentreerde zich met name op het meten van het elektrisch veld 
vann de aarde. De aarde blijkt een negatieve lading te hebben met een veldsterkte die 
opp zeeniveau gemiddeld 120 volt per meter bedraagt. In Bandung bedraagt deze 
veldsterktee - die fluctueert onder invloed van klimatologische en atmosferische 
omstandighedenn - gemiddeld 90 volt per meter. De dagelijkse variaties konden 
samenhangenn met de ionisatiegraad en vochtigheidsgraad, die het geleidend 
vermogenn van de atmosfeer beïnvloeden.34 

Clayy voegde zich in een traditie van onderzoekers in Indië die handig 
gebruikk maakten van de bijzondere klimatologische, geofysische, geografische en 
biologischee omstandigheden ter plaatse.35 Vanwege de stabiele klimatologische 
omstandighedenn was Indië geschikter voor langdurige meteorologische 
waarnemingenn dan de gematigde streken. Bovendien kwamen de meeste gegevens 
tott dan toe juist uit gematigde streken. Een spreiding van de waarnemingen over 
aardee was - zo meende Clay - noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen.36 

Hett pragmatisme van de wetenschappelijke onderzoeker zegevierde - net 
alss in Onnes' laboratorium - over de principes van de idealistische filosoof (voor 
zoverr Clay dat in de jaren twintig nog was). In 1907 had de filosoof Clay zich nog 
meewarigg uitgelaten over wetenschappen die niet over de mogelijkheden beschikten 
omm 'de natuurverschijnselen en eigenschappen' af te zonderen, ofwel over 
laboratoriumonderzoek:: 'Een enkele wetenschap, die de natuur moet nemen, zooals 
zijj  op zich zelve is, de meteorologie, heeft om die reden weinig resultaten', meende 
hij.. Clay had natuurlijk net zo goed het aan meteorologie verwante atmosferische 
onderzoekk kunnen noemen. Ook daarbij staat de onderzoeker immers onbeholpen 
tegenoverr het 'chaotische natuurproces'.37 

Dee kosmische straling, het terrein waarop Clay zijn belangrijkste 
ontdekkingg deed, was aanvankelijk een onderdeel van het onderzoek naar 
atmosferischee elektriciteit. Kosmische straling bewerkstelligt, net als de radioactieve 
bestanddelenn van de lucht en de aardkorst, ionisatie in de atmosfeer die van belang 
iss voor het elektrisch geleidingsvermogen van de lucht.38 

Hett eerste bewijs voor het bestaan van kosmische straling werd in 1911 
gevondenn toen V. Hess in een luchtballon de verbazingwekkende aanwijzingen uit 
eerderee metingen bevestigd zag dat de intensiteit van de straling, die het 
aardoppervlakk van boven treft, toenam met de hoogte. Deze straling was dus niet 
afkomstigg uit de (lagere delen) van de atmosfeer maar ergens uit de ruimte erboven. 
Tott in de jaren twintig bleef het onderzoek naar dit geheimzinnige verschijnsel 
marginaal.. Enkele fysici uit Duitstalige landen en daarnaast vooral de Amerikaanse 
fysicuss R.A. Millikan (1868-1953) onderzochten of de straling werkelijk uit de 
ruimtee kwam of misschien uit de hogere lagen van de atmosfeer, en of de bron ervan 

344 J. Clay, 'Elektrische verschijnselen in de atmosfeer', Verslagen KA.W. 34 (1925) 
339-344. . 
355 Pyenson, Empire of reason, passim. 
366 Clay, 'Atmosfeer', 339. 
377 Clay, 'Atomistiek', 80-81. 
388 J. Clay, Atmosferische electriciteit (Den Haag 1951) 48-51. 
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dee zon was, de melkweg of gigantische stormen hoog in de atmosfeer. Ook werd het 
doordringendd vermogen van de straling getest door te kijken naar hoeveel straling er 
nogg te meten viel op een bepaalde diepte onder water of onder een laag lood met een 
zekeree dikte. Millikan kwam na een grootscheeps onderzoek in 1926-1927 tot de 
slotsomm dat de straling niet werd beïnvloed door atmosferische processen, dat de 
intensiteitt geen variatie vertoonde met tijd en plaats en dat de straling vanuit alle 
richtingenn de aarde trof. Het leek er sterk op dat de hoogtestraling uit de kosmos 
kwam.. Maar al met al waren de meetgegevens uit die tijd weinig betrouwbaar en 
niett erg verfijnd zodat er nog ruimte genoeg was voor onderzoek, speculatie en 
gekibbell  tussen Millikan en de Duitstalige onderzoekers.39 

Clayy was nog niet op de hoogte van de meest recente bevindingen van 
Millikann (die begin 1928 in druk verschenen) toen hij in 1927 voor het eerst het 
breedte-effectt waarnam. De metingen, die een toename van de intensiteit van de 
stralingg verraadden tijdens de bootreis van Indië naar Nederland leken hem weinig 
belangg in te boezemen. Ze verschenen als een soort aanhangsel bij een overzicht van 
zijnn onderzoek naar kosmische straling dat hij in Indië had verricht. Hij had er 
metingenn gedaan in de stad Bandung, op een bergtop en in een vliegtuig op 
verschillendee hoogten. Het doel was de intensiteit van de straling te meten en de 
absorptiee ervan in lood. De waarneming waar Clay het meeste belang aan hechtte 
wass dat er in Bandung iedere ochtend tussen acht en negen uur een minimum was in 
dee intensiteit van de straling. Dat minimum kwam niet voor bij de metingen op de 
berg.. Uit de dagelijkse schommelingen in Bandung - die achteraf gezien het gevolg 
moetenn zijn geweest van de invloed van atmosferische omstandigheden op de 
stralingg of op de meetapparatuur - leidde hij af dat de straling 'uit de hoogere lagen 
vanvan de atmosfeer* [cursief in origineel] moest komen. In het breedte-effect, waarvan 
hijj  op het einde van het artikel gewag maakte zag hij een aanwijzing voor de 
aannemelijkheidd van deze hypothese, die overigens niet verder werd uitgewerkt.40 

Hett effect verraadde zich bij metingen tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee, 
preciess de zone waar -zoals later bleek - het effect zich het sterkst voordeed (tussen 
25'' NB en 40* NB).41 

Hoewell  er wetenschappers waren die een deeltjes-model aanhingen, gingen 
dee meesten in die tijd ervan uit dat de kosmische straling een elektromagnetisch 
karakterr had: 'High penetrating power means, according to modern physics, simply 
highh frequency or short wave-length', zoals Millikan het stelde42. De straling, zo 
bleekk uit de opgestelde absorptiecurven van de straling (in lood en water), had 
namelijkk ogenschijnlijk een te groot doordringend vermogen om een 
deeltjeskarakterr waarschijnlijk te maken. In 1929 was bijvoorbeeld al bekend dat 
eenn deel van de kosmische straling dwars door een laag van vijf meter lood kon 
raken,, terwijl de meest energetische deeltjes tot dan toe, elektronen in bètastraling, 

M.. de Maria, M.G. Ianniello, A. Russo, 'The discovery of cosmic rays: rivalries 
andd controversies between Europe and the United States, Historical studies in the 
physicalphysical and biological sciences 22 (1991) 165-192. 
400 J. Clay, 'Doordringende straling', Verslagen K.A.W. 36 (1927) 1265-1277. 
411 M. de Maria, A. Russo, 'Cosmic ray romancing: the discovery of the latitude 
effectt and the Compton-Millikan controversy',' Historical studies in the physical 
andand biological sciences 19 (1988) 211-266, aldaar 245. 
422 Geciteerd in: ibidem, 213. 
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niett eens een millimeter ver kwamen.43 Elektromagnetische gammastraling had een 
doordringendd vermogen dat ongeveer eentiende was van die aan kosmische straling 
werdd toegekend, en de wetenschappers namen aan dat kosmische straling moest 
bestaann uit elektromagnetische straling met een nog kortere golflengte (en dus een 
nogg grotere energie) dan gammastraling.44 

Hett stond ook voor Clay buiten kijf dat de kosmische straling 
elektromagnetischh was. Uit de absorptiecurven van de straling in lood meende hij 
'datt men met een mengsel van minstens twee soorten van stralen te doen heeft'. Uit 
hett doordringend vermogen berekende hij de energie die de straling moest hebben 
enn de golflengten die daarmee geassocieerd zijn.4 De zekerheid omtrent het 
elektromagnetischee karakter bleek echter ook uit zijn woordkeus. Voor kosmische 
stralingg gebruikte Clay 'lUtragammastraling'. Als hij ook maar de geringste twijfel 
hadd gekoesterd, had hij het veel neutralere Höhenstrahlung uit het Duits kunnen 
vertalen. . 

Dee hypothese dat er een breedte-effect moest zijn waar te nemen wanneer 
dee binnenvallende straling uit geladen deeltjes zou bestaan, was door Millikan als 
eerstee getest. Het behoorde tot het in 1928 gepubliceerde onderzoek, waarvan Clay 
nogg niet op de hoogte was. De aarde heeft in eerste benadering het veld van een 
magnetischee dipool. De richting die de Lorentzkracht elektrisch geladen deeltjes 
meegeeft,, die vanuit allerlei richtingen in het aardmagnetische veld komen, is 
allerminstt een triviaal probleem46. Het was desalniettemin duidelijk dat geladen 
deeltjess per saldo meer in de buurt van de polen terecht zouden komen, dan in de 
buurtt van de evenaar. Het al dan niet afnemen van de intensiteit van de straling naar 
dee evenaar toe was dus een aanwijzing voor wat de aard was van de straling. 
Millikann had tijdens metingen in Noord- en Zuid-Amerika (in 1926) geen variatie 
waargenomenn in de intensiteit van de straling met de geografische breedte.4 

Dankzijj  Millikan kwam de kosmische straling in de tweede helft van de 
jarenn twintig in het middelpunt van de belangstelling. Hij wist vooral de aandacht op 
zichh te vestigen toen hij aan zijn bevindingen een gedurfde hypothese koppelde over 
hett ontstaan van elementen in het heelal en hij daar ook nog metafysische 
consequentiess aan verbond. Uit de absorptiecurven meende Millikan te kunnen 
afleidenn dat de straling grosso modo was samengesteld uit fotonen met drie 
energieniveaus.. Millikan speculeerde dat deze fotonen vrijkwamen bij productie van 
heliumatomen,, zuurstofatomen, stikstofatomen en siliciumatomen in de interstellaire 
ruimtee (waarbij met de productie van stikstof en zuurstof fotonen van een gelijk 
energieniveauu ontstonden). Met een goed gevoel voor public relations noemde 
Millikann de kosmische straling de 'birth cries of atoms'. Hoe de conceptie zich 
voltrokk bleef echter in het ongewisse. In de interstellaire ruimte zou op één of andere 
manierr een soort koude kernfusie de geboorte van de elementen tot gevolg hebben. 
Millikann sprak van een eeuwige kringloop in het universum van de opbouw en de 
vernietigingg van elementaire deeltjes, waarin hij de hand van de schepper zag die in 

44 Maria, Russo, 'Romancing', 219; J. Clay, Het kortgolvige einde van de reeks der 
elektromagnetischeelektromagnetische trillingen ('s-Gravenhage 1929) 6-7. 
444 Maria, Russo, 'Romancing', 213. 
455 Clay, 'Doordingende straling', 1270-1273. 
466 B. Rossi, Cosmic rays (New York e.a. 1964) 53-75. 
477 Ibidem, 59; Maria, Russo, 'Romancing', 229-230 en 246; Maria, Ianniello, Russo, 
'Rivalries',, 187. 
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zijnn ogen nooit zo naargeestig kon zijn dat hij het heelal langzaam Het uitdoven 
onderr de werking van de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Tegenover de 
warmtedoodd die de thermodynamica het heelal voorhield, stelde Millikan zijn 
'cosmicc optimism'. Het leidde tot krantenkoppen als: 'Millikan finds creation still 
goess on while Creator directs the universe'. 

Nuu is Millikan één van de beruchtste ritselaars uit de 
wetenschapsgeschiedenis.. De wijze waarop hij omsprong met de resultaten van 
collega'ss was vaak van een twijfelachtig allooi. Dat gold ook voor de soms wel erg 
'lenige'' manier waarop hij zijn eigen waarnemingen ten faveure van eigen theorieën 
interpreteerdee of herinterpreteerde.49 De drie energieniveaus die hij beweerde te 
hebbenn gevonden, en waarbij hij ook nog een vierde vond die zou getuigen van het 
ontstaann van ijzer, konden achteraf gezien nooit hebben bestaan. Maar ook de 
waarnemingenn waaruit hij een negatieve conclusie trok over het bestaan van een 
geografischee afhankelijkheid van de stralingsintensiteit, wat natuurlijk van belang 
wass voor zijn theorie, bleken later wel degelijk een breedte-effect te verraden. Dat 
wass een kwestie van interpretatie.50 

Eenjaarr na Clays eerste publicatie over kosmische straling van december 
19277 verscheen een vervolgartikel, waarin absorptiemetingen met grotere 
nauwkeurigheidd werden herhaald. Clay besteedde aandacht aan Millikans 'birth-
cry'-- hypothese. Hij liet zien dat hij uit zijn nieuwe waarnemingen een golflengte 
konn afleiden die dicht lag bij Millikans heliumvorming uit waterstof. Anderzijds 
bleeff  hij echter vasthouden aan zijn eigen visie dat de straling uit de hoge atmosfeer 
moestt komen. Als nieuw 'bewijs' hiervoor presenteerde hij nieuwe gegevens over 
hett breedte-effect tussen Java en Nederland die de eerste serie waarnemingen 
bevestigden.. Clay vermeldde er weer niet bij hoe hij de ogenschijnlijke 
onverenigbaarheidd tussen Millikans theorie en zijn eigen hypothese dacht te kunnen 
oplossen.. Clay waagde zich niet aan eigen hypothesen die ver aflagen van de 
'naakte'' empirische gegevens.31 

Hett pleitte niet voor de wetenschappelijke intuïtie van Clay dat hij 
jarenlangg klakkeloos bleef vasthouden aan de elektromagnetische voorstelling van 
hetgeenn hij had gemeten. In zijn Amsterdamse inaugurele rede Het kortgolvige einde 
vanvan de reeks der elektromagnetische trillingen (1929) bleek hij zelfs volkomen te 
zijnn gezwicht voor Millikans meeslepende theorie. Clay plaatste in zijn rede de 
ontdekkingg van de kosmische straling zonder voorbehoud in de geschiedenis van de 
ontdekkingg van de verschillende gebieden van het elektromagnetische spectrum. 
Vervolgenss behandelde hij Millikans elementvormingstheorie, waarbij hij er blijk 
vann gaf dat hij zijn eigen ideeën over stralingsvorming in de hoge atmosfeer terzijde 
hadd geschoven. Het breedte-effect kwam niet ter sprake. 

Weerr eenjaar later, toen Clay een derde reeks van onderzoeksgegevens 
presenteerdee voor de Koninklijke Akademie, was er ogenschijnlijk voor het eerst 
enigee twijfel omtrent de aard van de kosmische straling. Clay gebruikte nu de term 
ultrastralingg (ultraradiation). 'By this name the origin of these rays is not mentioned, 
whichh at present has not yet been discovered and it is also left unexpressed whether 
thee primary is a /? radiation or a y radiation'. Deze twijfel kreeg in het artikel echter 

488 Maria, Russo, 'Romancing', 215-218 en 226-227. 
499 Ibidem, passim; Maria, Ianniello, Russo, 'Rivalries', passim. 
500 Rossi, Cosmic rays, 59; Maria, Russo, 'Romancing', 229-230 en 246. 
511 J. Clay, 'Doordringende stralen II' , Verslagen K.A.W. 37 (1928) 976-983. 
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geenn vervolg. Zonder enige speculatie presenteerde Clay nieuwe (nauwkeuriger) 
meetresultatenn waarin hij onder meer afleidde dat er zich een opmerkelijk minimum 
bevondd in het Suez-kanaal.52 

Inn Clays opeenvolgende publicaties is mooi te zien hoe eerst de kosmische 
stralingg uit de atmosferische elektriciteit als onderzoeksgebied naar voren kwam» en 
vervolgenss hoe het breedte-effect van een marginaal curiosum een centraal thema 
werd.. In juli 1932 verscheen een artikel dat enkel nog hierover ging. Weer waren er, 
mett verbeterde technieken, nieuwe metingen gedaan. Uit de data bleek dat het 
minimumm van de intensiteit wat ten zuiden van de magnetische equator ligt. 
Belangrijkerr in deze studie was echter dat Clay nu onomwonden concludeerde dat 
zijnn breedte-effect een bewijs was 'daB wir es bei der Uhrastrahhing, wie sie im 
Apparatt gemessen wird, mit geladener Korpuskularstrahlung zu tun haben'. De 
oorzaakk van deze radicale omslag was niet alleen het gevolg van zijn eigen, steeds 
beteree waarnemingen van het breedte-effect, maar kwam zonder twijfel ook voort uit 
ontwikkelingenn elders in het veld van het kosmische stralingsonderzoek.53 

Dezee waren in gang gezet in 1929 door W. Bothe en W. Kolhorster die aan 
dee hand van een experiment betoogden dat de ultrastraling bestond uit geladen 
deeltjes.. Zij plaatsten twee Geiger-Müller tellers op enige afstand boven elkaar en 
namenn waar dat ze simultaan ontladingen vertoonden. Het aantal simultane 
ontladingenn hing af van de afstand tussen de tellers. Wanneer die groter werd, nam 
ditt aantal af. Daarentegen bleek dat bij plaatsing van een stuk lood van 4.1 cm dikte 
tussenn de tellers het aantal simultane ontladingen maar weinigg afnam. 

Nett als bij andere registratietechnieken wordt in een Geiger-Müller teller 
niett zozeer de kosmische straling zelf gemeten, maar de ioniserende werking die ze 
heeft.. De door de straling geproduceerde ionen veroorzaken in een Geiger-Müller 
tellerr een elektrische ontlading die wordt geregistreerd. Zowel elektromagnetische 
stralingg met een voldoende hoge energie als bewegende geladen deeltjes hebben een 
ioniserendee werking en veroorzaken een ontlading in een Geiger-Müller teller. 
Alleenn het mechanisme is anders en op basis daarvann meenden Bothe en Kolhörtser 
mett hun opstelling tussen beide gevallen te kunnen discrimineren. 

Dee voorstelling die Bothe en Kolhorster hadden van de interacties was - zo 
bleekk later - maar ten dele correct. Ze werden er echter wel door op het goede spoor 
gezet.. De beide fysici gingen ervan uit dat een geladen deeltje atomen ioniseert door 
zee van dichtbij te passeren. Vanwege de elektrische lading worden elektronen van 
hunn atoom losgetrokken. Het geladen deeltje verliest iets van zijn snelheid maar kan 
zijnn weg voortzetten en daarbij nog een groot aantal atomen ioniseren. Dit geldt niet 
voorr elektromagnetische straling. Een foton ioniseert een atoom alleen bij een 
vrijwell  frontale botsing (volgens het zogenaamde comptoneffect) waarbij een 
elektronn wordt weggeslagen en het foton met een kleinere frequentie (energie) wordt 

J.. Clay, 'Ultra radiation (penetrating radiation). III . Annual variation and variation 
withh the geographical latitude', Proceedings KA.W. 33 (1930) 711-718. De 
volledigee teksten van de Verslagen verschenen vanaf 1929 alleen nog in de 
Engelstaligee Proceedings. 
533 J. Clay, "The earthmagnetic effect and the corpuscular nature of (cosmic) ultra-
radiation',, ProceedingsK.A.W. 35 (1932) 1282-1290; J. Clay, H.P. Berlage, 
'Variationn der Ultrastrahlung mit der geografischen Breite und dem 
Erdmagnetismus',, Die Natunvissenschaften 37 (1932) 687-688. 
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gedeflecteerd.. Een geladen deeltje zal veel vaker dan een foton een meetapparaat 
tott ontlading brengen, en doorvliegen om het te herhalen bij een tweede. De 
simultanee ontladingen wezen dus op de interactie van geladen deeltjes met de tellers. 
Uitt het feit dat het plaatsen van lood tussen de tellers weinig effect viel af te leiden 
datt de deeltjes een doordringend vermogen hadden die ongeveer gelijk was aan die 
vann de (primaire) straling zelf. De deeltjes konden daardoor niet elektronen zijn die 
eventueell  waren losgeslagen door fotonen uit de primaire straling, want die zouden 
eenn lager doordringend vermogen hebben. De twee fysici concludeerden dat de 
kosmischee straling zelf uit geladen deeltjes moest bestaan. 

Dee proef van Bothe en Kolhörster was niet beslissend. Millikan en zijn 
medestanderss bedachten scenario's om de proef vanuit hun visie te verklaren. Maar 
dee deeltjes-hypothese kwam nu wel in de aandacht te staan. Bothe en Kolhörter 
warenn ook de eersten die Clays waarnemingen interpreteerden als een argument voor 
dee deeltjes-hypothese. De omslag van Clay kan ook niet worden gezien als een erg 
vooruitstrevendee of vooruitziende daad.55 

Eenn grootscheeps onderzoek dat was georganiseerd door A.H. Compton 
brachtt de beslissing. Met financiële steun van het Carnegie-instituut werden in 1932 
maarr liefst negen expedities uitgerust om in verschillende uithoeken van de wereld 
metingenn te verrichten. De metingen moesten onder andere het al dan niet optreden 
vann een breedte-effect aantonen. De stand van zaken op dat moment was dat 
tegenoverr Clays waarnemingen andere stonden waaruit het breedte-effect niet naar 
vorenn kwam - waaronder nieuwe metingen van Millikan - of waarvan de resultaten 
niett eenduidig waren.56 Het resultaat van Comptons metingen was niet alleen dat het 
optredenn van het breedte-effect werd bevestigd. De intensiteitsveranderingen van de 
stralingg op verschillende geografische breedten en op verschillende hoogten (in de 
lucht)) waren alleen te verklaren door uit te gaan van geladen deeltjes die vanaf grote 
hoogten,, boven de atmosfeer, door het aardmagnetische veld werden afgebogen.57 

Ookk Millikan kon hier uiteindelijk niet omheen. Hij reageerde op een 
kenmerkendee wijze. Tegelijkertijd met het erkennen van het bestaan van het breedte-
effectt eiste hij ook maar meteen de prioriteit voor de ontdekking op. De afname van 
dee straling in de equatoriale zone was al 'clearly*  uit zijn metingen van 1926 
gebleken.. Het was een kwestie van interpretatie. Studenten van Compton vatten 
Millikanss gedraai als volgt samen: 'In the first place I don't believe mat there is a 
latitudee effect but if there is I discovered it'.58 Millikan haalde een dergelijk staaltje 
well  vaker uit. Tot halverwege de jaren twintig had hij het bestaan van kosmische 
stralingg ontkend om zich vervolgens als de ontdekker uit te roepen.59 Voor Clay was 
hett erg zuur dat zijn werk hierdoor niet in het juiste perspectief kwam te staan. Juist 
halverwegee de jaren dertig kon Clay iedere wetenschappelijke erkenning hard 
gebruikenn in zijn poging een nieuw laboratorium te krijgen en in de strijd die hij 

544 Rossi, Cosmic rays, 13-25 
555 Ibidem, 30-42; Maria, Russo, 'Romancing', 218-219 en 245-246; W. Bothe, W. 
Kolhörster,, 'Das Wesen der Höhenstrahlung', ZeitschriftfUr Physik 56 (1929) 751-
777,, aldaar 776; B. Rossi, 'Arcetri, 1928-1932', in: Y. Sekido, H. Elliot (red.), Early 
historyhistory of cosmic ray studies (Dordrecht 1985) 53-73, aldaar 54-55. 
566 Maria, Russo, 'Romancing', 221. 
577 Ibidem, 232-239. 
588 Ibidem, 248-254. 
599 Maria Ianniello, Russo, 'Rivalries', 171-178 
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voerdee om de opvolging van Zeeman. In 1936 negeerde Millikan tot overmaat van 
rampp ook het feit dat Clay, eerder dan hij, het longitude-effect (zie volgende 
paragraaf)) had geregistreerd.60 

Millikann bleef overigens stug volharden in zijn theorie. Hij wist het 
breedte-effectt binnen zijn theoretische raamwerk te wringen. Maar naarmate de 
bewijzenn zich tegen zijn theorie opstapelden werd hij gedwongen om zijn 
'kosmischee optimisme' steeds verder te ontmantelen. Dit proces duurde tot een paar 
jaarr voor zijn dood toen kwam vast te staan dat kosmische straling bijna geheel uit 
protonenn bestaat en hij zijn steeds volgehouden mening moest opgeven dat de 
primairee straling ten minste voor een deel uit fotonen bestond.61 Voor Clay was het 
overstappenn op het deeltjesmodel niet meer dan het inruilen van de ene hypothese 
voorr een ander. Dit is heel wat minder pijnlijk dan wanneer, zoals bij Millikan, 
allerleii  vergaande speculaties van fysische, astronomische en metafysische aard aan 
eenn hypothese waren verbonden (iets dergelijk gold ook voor Van der Waals jr en 
zijnn elektrisch monisme, paragraaf 4.3). Clay kon na zijn verandering van hypothese 
zijnn onderzoek op het goede spoor te vervolgen, juist dankzij zijn pragmatische, 
misschienn wel 'Hollands' te noemen houding.62 

**  4. Bouwstenen uit de kosmos 
Hett startschot voor het onderzoeksprogramma dat Clay in Amsterdam in gang zette, 
viell  samen met een wereldreis in 1933, waarbij op alle mogelijke manieren en 
locatiess metingen werden verricht aan kosmische straling. De expeditie was in feite 
eenn (vijfde) herhaling van de metingen tussen Amsterdam en Indië. Dat was althans 
dee route die wederom werd afgelegd, met de aantekening dat twee van de 
expeditieledenn op de terugweg een omweg maakten langs Kaap de Goede Hoop wat 
hett geografische bereik van de metingen uitbreidde tot ver op het zuidelijk halfrond 
enn de Atlantische Oceaan. Het grote verschil met de vorige metingen tussen Indië en 
Amsterdamm was dat er nu door een team van vijf personen met een diversiteit aan 
apparatuurr metingen konden worden gedaan. Clay nam een instrumentmaker mee, 
Breedeveld,, en drie assistenten: P.M. van Alphen, C. 't Hooft en M. Rutgers van der 
Loeff. . 

Hett hoofddoel van de reis was (alweer) het breedte-effect.6 Alleen het 
breedte-effectt dat Clay voor ogen had was iets genuanceerder dan de al meerdermale 
gemetenn intensiteitsafname in de richting van de evenaar. Volgens de theorie zouden 
dee geladen deeltjes met de geringste snelheid de hoogste graad van afbuiging 
moetenn ondervinden. Deeltjes met een relatief lage energie zullen de evenaar 
hierdoorr niet bereiken. Andersom moet dan ook gelden dat bij de evenaar de straling 
gemiddeldd energierijker is. Clay wilde deze redenering testen door te meten of de 
stralingg op lagere breedten een groter doordringend karakter bezat. Hij was erin 
geslaagdd om bij bedrijven (zoals de Bataafsche Petroleum Maatschappij en de 
Stoomvaartt Maatschappij Nederland, die de expeditie gastvrijheid bood), 

Maria,, Russo, 'Romancing', 255. 
611 Maria, Russo, 'Romancing', 252-253; DJ. Kevies, 'Millikan, Robert Andrews', 
DSBDSBIX,IX,  395-400, aldaar 398-399. 
622 Vgl. Van Berkel, Citaten, 241. 
633 Een algemeen overzicht van de reis en de resultaten: J. Clay, 'Results of the Dutch 
cosmic-rayy expedition 1933', Physica 1 (1934) 363-382. 
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wetenschappelijkee organisaties (zoals Dilligentia te Den Haag) en particulieren, 
voldoendee middelen te genereren om veel (meet)arbeid te verrichten dat het 
aanvankelijkee doel ontsteeg.64 Op de reis volgde een serie artikelen in Physica, 

Dee kernvraag van de expeditie werd bevestigend beantwoord. Op 
verschillendee wijzen werd vastgesteld dat straling op lagere breedten een groter 
doordringendd vermogen had dan op hogere breedten. Bij metingen in waterr bij 
Genuaa (45° magnetische breedte) bleek bijvoorbeeld de afname van de straling bij 
toenemendee diepte groter te zijn dan inn Colombo (0°), ofwel de straling in Genua 
bevattee meer van de sterk door het aardmagnetische veld afgebogen 'trage' 
deeltjes.655 Door Zanstra werden, om nog exactere resultaten te krijgen, uit 
absorptiegegevenss energieverdelingen van de straling berekend. En of het nog niet 
genoegg was, liet Clay de wiskundig getalenteerde assistent E.M. Bruins 
gesofistikeerdee berekeningen uitvoeren waaruit kon worden afgeleid dat de 
metingenn alleen in overeenstemming waren te brengen met de hypothese van de 
geladenn deeltjes.67 

All  deze bevestigingen van het deeltjeskarakter kwamen wel enigszins als 
mosterdd na de maaltijd. Vooral Compton met zijn negen expedities maaide het gras 
wegg voor de voeten van Clay. Tussen mediagenieke Amerikaanse onderzoekers als 
Comptonn en Millikan, met hun groots opgezette en ruim gefinancierde projecten 
bleeff  Clay als 'independent obeserver' toch wat in de schaduw staan.68 Overigens 
heeftt Clay over binnenlandse belangstelling nooit te klagen gehad. Zijn onderzoek 
heeftt zich steeds op voldoende media-belangstelling kunnen verheugen.69 Van zijn 
expeditiee in 1933-1934 verscheen een verslag in verschillende delen in de Nieuwe 
RotterdamscheRotterdamsche Courant70. 

Allee expedities die in de eerste helft van de jaren dertig werden uitgerust, 
leverdenn een grote hoeveelheid data op. Compton kon daarmee in 1936 een 
wereldkaartt samenstellen waarin de intensiteitsverdeling van de kosmische straling 
overr de aarde stond ingetekend. De lijnen (isocosmen) verbinden punten van gelijke 
intensiteitt (afbeelding 6.3).71 

Uitt het kaartje is een aardige vondst af te lezen die Clay nog deed tijdens 
zijnn expeditie. Combinatie van de gegevens uit de route Europa - Indië met de 
metingenn die tussen Kaapstad en Europa waren gedaan, lieten zien dat er een 
zogenaamdd 'longitudinaal' effect bestond. Op gelijke breedte verschilde de 
intensiteitt voor verschillende (magnetische) lengten. Ofwel: in de Indische Oceaan 
wordtt bijvoorbeeld op de evenaar minder kosmische straling gemeten dan in de 
Atlantischee Oceaan op de evenaar. Het longitude-effect is in 6.1 terug te zien in het 

644 J. Clay, P.M. van Alphen, C. G. 't Hooft, 'Results of the Dutch cosmic ray 
expeditionn 1933. II. The magnetic latitude effect of cosmic rays. A magnetic 
longitudee effect', Physica 1 (1934) 829-838, aldaar 838. 
655 Clay, 'Cosmic-ray expedition', 369-370. 
666 J. Clay, H. Zanstra, 'Results of the Dutch cosmic ray expedition 1933. m. 
Absorptionn phenomena of corpuscular cosmic rays', Physica 1 (1934) 839-848. 
677 Klinkenberg, 'Honderd jaar', 131. 
688 De Maria, Russo, 'Romancing', 226-248. 
699 Een knipselmap bevindt zich in het archief van Clay, inv. nr. 104b. 
700 Nieuwe Rotterdamsche Courant 7-12-1933,9-12-1933,12-12-1933 en 4-4-1934. 
71 1 

A.H.. Compton, 'Recent developments in cosmic rays', The review of scientific 
instrumentsinstruments 7 (1936) 71-81. 
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glooienn van de isocosmen. Het longitude-effect wordt veroorzaakt doordat de 
magnetischee as niet samenvalt met het centrum van de aarde, maar enigszins 
excentrischh in de aardbol ligt. Uit de intensiteitsverschillen tussen de Indische en de 
Atlantischee Oceaan schatte Clay - met de aanname dat het aardmagnetische veld het 
veldd van een dipool was - dat de excentriciteit van de magnetische as ongeveer 5% 

72 2 
was. . 

AfbeeldingAfbeelding 6.3 Isocosmen 

Bron:: Compton, 'Recent developments', 73 

Watt opvalt aan de isocosmen van 6.3 is dat ze in het hoge noorden en diepe zuiden 
afwezigg zijn. Dit is niet het gevolg van het ontbreken van meetgegevens, maar van 
hett feit dat het breedte-effect op hogere breedten ophoudt te bestaan. Dit komt 
omdatt niet alleen het aardmagnetisme, maar ook de atmosfeer van invloed is op de 
kosmischee straling. Voordat de straling de aarde bereikt raakt ze door de interactie 
mett de atmosfeer al een deel van haar energie kwijt. De straling heeft hierdoor een 
minimumm aan energie nodig om het aardoppervlak te kunnen bereiken. Door het 
breedte-effectt bevat de straling op hogere breedten deeltjes met steeds lagere 
energieën.. Op een zeker moment heeft de toegevoegde straling echter een energie 
diee lager dan vereist is om het aardoppervlak te bereiken. Vanaf die breedte is er 
geenn intensiteitsverandering meer te meten. In 1935 heeft Clay met een bootreis van 
Amsterdamm naar de Noordkaap getracht om dit break even point vast te stellen. Hij 
gingg op zoek naar het punt waarop een verdere noordgang geen toename van de 
intensiteitt meer liet zien. De reis werd maar gedeeltelijk een succes. De toename 

722 Clay, Van Alphen, 't Hooft, 'Cosmic rays expedition II' , 833-838. 
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tussenn Amsterdam en de Noordkaap bleek zo gering dat Clay moest concluderen dat 
hetgeenn hij zocht niet ten noorden maar ten zuiden van Amsterdam moest liggen.73 

Nadatt eerst de aardmagneet de aard van de kosmische straling had helpen 
tee ontrafelen, ging de kosmische straling nu de kennis over het aardmagnetisme 
vergroten.. Zoals het patroon dat ijzervijlsel aanneemt de aard van een onder het 
oppervlakk verborgen magneet verraadt, zo maakte de intensiteitsverdeling van de 
kosmischee straling .uitspraken mogelijk over de aard en de ligging van het 
aardmagnetischh veld. Een nieuwe reis van Clay, later in 1935, van Amsterdam naar 
Chilii  stond grotendeels in het teken van het doen van intensiteitsmetingen die soms 
informatiee gaven over het plaatselijke magnetische veld. Clay leidde onder andere af 
datt er bij Zuid-Amerika belangrijke lokale verstoringen van het aardmagnetisch veld 
waren.. Het magnetisch veld aldaar kon niet eens bij benadering worden voorgesteld 
alss het veld van een dipool. Niet onbelangrijk voor Clay was dat hij hierdoor veel 
eerderee metingen en de interpretaties daarvan (met name van Millikan) naar de 
pruUenmandd kon verwijzen. Na deze reis zou het geofysische aspect van Clays 
onderzoekschooll  vooral worden voortgezet door Bruins. Hij wist onder meer een 
beteree benadering van het aardmagnetisch veld te krijgen door aan de 
dipoolvoorstellingg een quadrupool-correctieterm toe te voegen.75 

Clayss onderzoek beperkte zich niet tot het geofysische aspect. De 
wetenschapp van de kosmische stralen kende ook het onderzoek naar de aard van de 
kosmischee straling en de reacties die de straling veroorzaakte in de atmosfeer, in 
vloeistoffenn of in vaste stoffen. Ten slotte was het meten zelf en de apparatuur - met 
allee specifieke moeilijkheden - al haast een wetenschap op zich. Clay en zijn 
medewerkerss schonken al deze aspecten de nodige aandacht. Na de reizen in de 
eerstee helft van de jaren dertig kreeg het geofysische aspect minder nadruk. Clay 
liepp hiermee in de pas van de andere onderzoekers naar kosmische straling. 

Alss de jaren twintig het decennium was van de kwantummechanica, dan 
behoordenn de jaren dertig tot de kernfysica. De natuurkunde ging de jaren dertig in 
mett twee elementaire deeltjes (het elektron en het proton) en kwam het decennium 
uitt met drie nieuwe deeltjes die waren geïdentificeerd (het neutron, het positron en 
hett muon) en sterke theoretische aanwijzingen voor het bestaan van nog een handvol 
andere.. Bij de identificatie van hett positron en het muon had kosmische straling een 
essentiëlee rol gespeeld en - vanwege de hoge energieën die ermee gepaard gingen -
bestondd de hoop dat kosmische straling ook een glimp van de andere voorspelde 
deeltjess zou laten zien. Processen die bij kosmische straling optraden konden 
wellichtt een helpende hand bieden bij de ernstige problemen waarmee de 
theoretischee fysica had te kampen.. In de loop van de jaren dertig ging het onderzoek 

733 J. Clay, C.G. 't Hooft, P.H. Clay, 'The variation of intensity of cosmic radiation in 
thee magnetic field of the earth between Amsterdam and North Cape', Physica 2 
(1935)) 1033-1038. 
744 J. Clay, E.M. Bruins, J. Tj. Wiersma, 'The Dutch cosmic ray expedition 
Amsterdam-Panama-Chile',, Physica 3 (1936) 746-756. 
755 E.M. Bruins, 'Zur kosmischen Korpuskularstrahlung im erdmagnetischen Felde', 
PhysicaPhysica 2 (1935) 879-891; E.M. Bruins, 'Cosmic rays and the earthmagnetic field. 
II' ,, Physica 4 (1937) 659-666. 
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vann kosmische straling zich steeds meer concentreren op de vraag naar de aard van 
dee straling en de reacties die de kosmische straling teweeg bracht.76 

Err waren twee zaken die de gemoederen in beweging brachten. Tenn eerste 
bleekk de (lokale) kosmische straling te bestaan uit twee duidelijk te onderscheiden 
componenten,, waarvan één een veel groter doordringend vermogen bezat dan de 
ander.. Van de eerste, harde component werd verondersteld dat hij de 'echte' 
(primaire)) straling bevatte. De 'zachte' component bleek te bestaan uit door de 
stralingg losgemaakte elektronen en opgewekte elektromagnetische straling. Het 
blijktt dat niet het comptoneffect of het lostrekken van elektronen door passerende 
geladenn deeltjes de dominerende effecten zijn die door de kosmische straling 
wordenn veroorzaakt. Wat bij dergelijke hoog- energetische processen een 
overheersendee rol blijkt te spelen is dat de elektrisch geladen deeltjes bij afremming 
off  afbuiging straling uitzendt (bremsstrahlung). Elektronen met hoge snelheid 
kunnenn een sterke bremsstrahlung uitzenden wanneer hun beweging wordt gestuit 
doorr een atoomkern. Bij kosmische straling bestaat die bremsstrahlung uit fotonen 
diee op hun beurt weer kunnen uiteenvallen in een elektron en een positron. Deze 
kunnenn weer worden 'belemmerd' in hun beweging zodat zij straling uitzenden, die 
weerr aanleiding kan geven tot paarvorming, enzovoort. Op die manier kan een 
cascadee ontstaan van elektronen, positronen en fotonen. Die cascade zet zich voort 
totdatt de energie - die over steeds meer deeltjes verspreid raakt - van de fotonen te 
laagg wordt om nog tot paarvorming te kunnen leiden. Is dat moment bereikt dan 
dooftt de 'shower', zoals de lawine aan deeltjes en fotonen wordt genoemd, snel uit. 
Eenn shower in zijn maximale ontplooiing kan in een nevelvat worden geproduceerd 
doorr een laagje lood van ongeveer een centimeter dikte erboven te plaatsen. Lood is 
zeerr geschikt voor cascadevorming omdat het hoge atoomnummer (en dus 
kernlading)) een sterke interactie geeft met de elektronen en fotonen.77 

Clayy deed onderzoek naar het verschil in gedrag tussen de harde component 
-- waarvan hij met sommige anderen aannam dat hij uit protonen bestond - en de 
zachtee component. Een onderzoek uit 1936 leverde een bevestiging op van 
experimentenn (van B. Rossi en P. Auger) waarin voor het eerst dit onderscheid werd 
onderkend.788 Wat betreft de harde straling stelde Clay bij hetzelfde onderzoek vast 
datt de afname ervan in een absorptielaag afhing van de massa van de atoomkern van 
hett het materiaal en niet van de elektronendichtheid of de grootte van de kern. Het 
vermoedenn dat Clay opperde, was dat de protonen in een materielaag gedeeltelijk 
werdenn vervangen door neutronen.79 Het onderzoek maakt al duidelijk dat Clay niets 
dichterr kwam bij wat in 1937 door CD. Anderson werd gevonden; de harde 
componentt bestond niet uit protonen, maar uit een onbekend deeltje: het muon. Deze 
muonenn ontstaan in de atmosfeer door interacties waarbij de primaire straling is 
betrokken.. Overigens blijkt deze primaire straling, die inderdaad voornamelijk uit 
protonenn bestaat, nauwelijks het aardoppervlak te bereiken. 

766 Kragh, Quantum generations, 190-204; D.C. Cassidy, 'Cosmic ray showers, high 
energyy physics, and quantum field theories: programmatic interactions in the 1930s', 
HistoricalHistorical studies in the physical sciences 12 (1981) 1-39. 
777 Rossi, Cosmic Rays, 77-99. 
788 J. Clay, 'Decrease of primary cosmic radiation in different materials', Physica 3 
(1936)) 332-340. 
799 J. Clay, J.T. Wicrsma, E.M. Bruins, 'Decrease of hard primary cosmic rays in 
matter',, Physica 4 (1937) 521-526. 
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Clayy richtte zijn vizier niet exclusief op deze kwesties. De talrijke artikelen 
diee het Natuurkundig Laboratorium verlieten bleven een breed spectrum bestrijken. 
Hett liep van kosmische proporties - men werkte aan een supernova-hypothese voor 
hett ontstaan van de straling - via het aardse niveau van het geofysische aspect tot 
aann de wereld van de allerkleinste deeltjes. Een speerpunt in het onderzoek werd -
loss geformuleerd - de wereld rond het meetapparaat. Wat werd gemeten bij het 
kosmischee stralingsonderzoek waren ionen die ontstaan in een met gas gevulde 
ruimtee in het meetinstrument. In de ruimte is een elektrisch veld aangelegd en 
afhankelijkk van het type instrument geven die gecreëerde ionen aanleiding tot 
ontladingenn - die één voor één kunnen worden geteld (zoals bij een Geiger-Müller 
teller)) - of ze laten een stroom lopen in een stroomkring waarbij de sterkte van de 
stroomm een maat is voor de intensiteit van de straling. Clay stak er veel energie in 
omm het verband tussen gemeten stroomsterkten te ontleden in de verschillende 
processenn die daarbij een rol spelen. Het doel was om tot een 'absolute intensiteit' 
vann de kosmische straling te komen.81 Eén van de zaken waarvan rekenschap moest 
wordenn gegeven was dat een gedeelte van de gemeten sterkte altijd op het conto 
moestt worden geschreven van de interacties tussen de straling en de atomen in de 
wand.. Clay verzon een methode om deze invloed van de wand uit de waarnemingen 
tee abstraheren. Zo werd de betrokkenheid van het meetapparaat zelfbij de meting 
gereduceerd.822 Ook werd bij deze experimenten gekeken naar de rol van de druk en 
dee temperatuur in de apparatuur.83 Maar men stuitte ook op andere processen zoals 
dee ontdekking dat kosmische straling radioactiviteit veroorzaakte in het 
meetapparaatt (met een halfwaardetijd van 8,6 minuten).84 

Hett ene onderzoek riep het volgende op bij Clay. De behoefte om tot een 
absolutee intensiteit te komen mondde uit in studies naar ionisatieprocessen85, maar 
nett zo goed in een artikel waarin een methode uit de doeken werd gedaan om de 
capaciteitt van een bepaald type condensator te meten.86 En toen hij in Amsterdam de 
'absolutee intensiteit' van de kosmische straling had vastgesteld in lucht, greep Clay 
ditt aan om enerzijds de ionisatiebalans van lucht op te maken (waaraan naast 
kosmischee straling met name de radioactieve stoffen in de grond en de lucht een 

H.. Zanstra, 'Evidenz fïir Supernovae als Erzeuger kosmischer Strahlung', Die 
NaturwissenschaftenNaturwissenschaften 23 (1935) 867-868; H. Zanstra, 'A possible test of the super 
novaa hypothesis for cosmic rays', Physica 3 (1936) 605-626; J. Clay, C.G. 't Hooft, 
L.J.L.. Deij, J.T. Wiersma, 'An experimental test of the super-nova hypothesis. 
Intensityy of cosmic rays in the earth's crust', Physica 4 (1937) 121-137. 
811 Bijvoorbeeld: J. Clay, H.F. Jongen 'The absolute intensity of the ionisation by 
cosmicc radiation at sea-level', Physica 4 (1937) 245-255. 
822 J. Clay, 'An analysis of the cosmic radiation complex', Physica 5 (1938) 94-99. 

J.. Clay, H.J. Stammer, M. van Tijn, 'Ionisation of gamma rays in air at high 
pressuree at various temperatures', Physica 4 (1937) 216-220; J. Clay, M.A. van Tijn, 
'Ionisationsmessungenn in Luft bei hohen Drucken', Physica 2 (1935) 825-832. 

J.. Clay, M.A. van Tijn, 'Artificial radioactivity produced by cosmic rays', Physica 
4(1937)909-912. . 

Bijvoorbeeld:: J. Clay, 'The specific ionisation in air for cosmic rays and gamma 
rays',, Physica 4 (1937) 645-647. 
866 J. Clay, 'Accurate determination of absolute capacity of condensors', Physica 3 
(1936)757-762. . 
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bijdragee leveren). Anderzijds werd na lucht de absolute intensiteit voor argon 
vastgesteldd (het gas dat meestal werd gebruikt in de meetapparatuur) en de intentie 
uitgesprokenn om dit ook voor andere gassen te doen.88 

Alduss leverde Clay met een grote diversiteit aan medewerkers bouwsteen 
naa bouwsteen aan voor het gebouw der wetenschap (naar een beeldspraak die hij zelf 
well  eens had gehanteerd). Ze verdwenen echter snel onder het plamuur van 
leerboekenn en overzichtswerken die het corpus van overgeleverde wetenschappelijke 
kenniss voor het nageslacht bevatten. Clays wapenfeit daarin, de ontdekking van het 
breedte-effect,, bleef een geval van single luck. 

**  5. De lijnen van het vectoratoom 
Hett Bohrse atoommodel uit 1913 en de daarop volgende ontwikkelingen betekenden 
eenn geweldige stap voorwaarts in het begrip over hoe atoombouw en spectra met 
elkaarr samenhangen. De spectraallijnen vinden in Bohrs visie hun oorsprong in de 
sprongsgewijzee overgang van elektronen naar een andere energietoestand. Het 
atoomm bestond uit een zware kern in het centrum met op grote afstand daarvan 
elektronen,, die om de kern draaiden. De elektronen zaten in verschillende schillen 
diee ieder een eigen afstand hadden tot de kern. Werd een elektron in een hogere baan 
gebrachtt dan nam zijn energie toe, viel het naar een lagere baan dan nam zijn 
energiee af. Deze veranderingen verliepen sprongsgewijs met uitwisseling van een 
pakketjee energie. Deze pakketjes energie hadden de vorm van lichtkwanta: iedere 
sprongg naar een hogere energietoestand ging gepaard met de opname van een 
lichtkwantum,, bij de 'val' naar een lagere toestand werd een lichtkwantum 
uitgezonden.. Omdat met iedere mogelijke overgang een vaststaande hoeveelheid 
energiee werd uitgewisseld, hoorde bij iedere overgang een lichtemissie en -absorptie 
mett een kenmerkende frequentie. 

Hett patroon van spectraallijnen van een atoom werd grotendeels bepaald 
doorr het aantal elektronen in de buitenste schil en daarmee door de plaats in het 
periodiekk systeem. Atomen die tot dezelfde groep behoren in het periodiek systeem, 
hebbenn overeenkomende spectra. Spectra van atomen die tot verschillende groepen 
behoren,, verschillen sterk. Het spectrum van een natriumatoom - uit de alkali-groep 
-- heeft een geheel ander spectrum dan calcium - uit de groep der aardalkalimetalen -
all  zijn ze buren van elkaar in het periodiek systeem. Wordt echter van het 
calciumatoomm een elektron weggehaald, dan blijf t er een ion over met eenzelfde 
configuratiee als natrium. Het spectrum van dit ion lijk t wel sterk op dat van natrium, 
behalvee dat dit spectrum is verschoven naar een kortere golflengte. De verschuiving 
iss het gevolg van de grotere kernlading van calcium. Deze theorie van de spectra van 
geïoniseerdee elementen heet de verschuivingswet van Sommerfeld-Kossel. 

Dezee en andere uitwerkingen van Bohrs atoommodel legden in de jaren 
twintigg een enorm gebied open voor experimentele toetsing. In Physica was het 
voorall  Zeemans favoriete pupil De Bruin die zich hierop heeft uitgeleefd. De Bruin 
specialiseerdee zich met name op de analyse van de uiterst complexe spectra uit de 

J.. Clay, LJ.L. Deij, 'The ionisation balance in the atmosphere and the amount of 
radiumm emanation', Physica 5 (1938) 125-128. 

J.. Clay, K. Oosthuizen, 'The absolute intensity of ionisation in argon by cosmic 
radiationn at sealevel', Physica 4 (1937) 527-530. 
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groepenn van de edelmetalen en de halogenen. Zo classificeerde hij de nog weinig 
bekendee spectra van krypton en xenon. 

Dee Bruin speelde vooral graag met de verschuivingswet van Sommerfeld-
Kossel.. Door een alkalimetaal van een elektron te beroven komt hij qua spectraal 
gedragg ineens aan de andere kant van het periodiek systeem terecht, bij de 
edelgassen.. In 'Over het spectrum van geïoniseerd kalium' classificeerde De Bruin 
1500 spectraallijnen van enkelvoudig geïoniseerd kalium en toonde aan dat dit 
spectrumm gelijkenis vertoont met dat van het edelgas neon.90 De Bruin ging zelfs 
verderr en wist het spectrum van dubbel geïoniseerd kalium te bestuderen. Dit ion 
vertoontt volgens de verschuivingswet een overeenkomstig spectrum als het 
halogeenn chloor. Dat geldt ook voor enkelvoudig geïoniseerd neon, dat eveneens aan 
eenn onderzoek werd onderworpen.92 Er waren zo mogelijkheden te over om te 
combinerenn en te vergelijken. Neon kon ook worden vergeleken met het volgende 
edelgass argon, geïoniseerd argon verhield zich tot chloor als geïoniseerd neon tot 
fluor,, enzovoort. Het waren met name deze spectra - in de groepen der edelgassen en 
halogenenn - die De Bruin bekeek en vergeleek. Argon was het element dat het meest 
werdd onderzocht In één van de experimenten waarin argon centraal stond: 'Over 
denn bouw van het spectrum van geïoniseerd argon (AII)' , legde De Bruin 180 lijnen 
vast,, met als doel invulling te geven aan een theoretische classificatie die F. Hund -
vanuitt de configuratie van elektronen - voor argon had opgesteld.93 

Dee Bruin werkte hard. Tussen 1926 en 1933 verschenen maar liefst 46 
publicatiess waaraan zijn naam is verbonden.94 De vele honderden spectraallijnen die 
hijj  classificeerde waren ontegenzeggelijk accuraat en nauwgezet vastgelegd, maar 
veell  diepgang had het onderzoek niet. En veel ontwikkeling liet het ook niet zien, 
behalvee dat de onderzochte spectra steeds exotischer werden. In 1936 verscheen een 
studiee naar drievoudig geïoniseerd argon.95 

Dankzijj  de spectaculaire ontwikkelingen in de kwantumtheorie veranderde 
inn de jaren twintig het atoombeeld ingrijpend. Bohrs planetaire atoom werd 
grotendeelss verlaten. Spectraallijnen werden nu beschreven door de magnetische 
momentenn van de cirkelbeweging van het elektron om de atoomkern en hun 
elektronspin.. Zowel met het ronddraaien van het elektron als de elektronspin is een 
magnetischh moment geassocieerd. Voor het ronddraaien wordt dit weergegeven door 
eenn vector /. De resultante van de vectoren / van alle elektronen van het atoom levert 

Bijvoorbeeld:: W.F. Meggers, T.L. de Bruin, C.J. Humphreys, 'The first spectrum 
off  xenon', Bureau of standards journal of research 3 (1929) 731-763; W.F. 
Meggers,, T.L. de Bruin, C.J. Humphreys, 'The first spectrum of krypton', Ibidem, 
129-162. . 
900 T.L. de Bruin, 'Over het spectrum van geïoniseerd kalium', Verslagen K.A.W. 35 
(1926)311-328. . 
9ÏÏ T.L. de Bruin, 'Over het spectrum van dubbel geïoniseerd kalium, K UT, 
VerslagenVerslagen KA.W. 37 (1928) 984-991. 
922 T.L. de Bruin, 'Over het spectrum van geïoniseerd neon (Ne II)' , Verslagen 
K.AW.K.AW. 36 (1927) 502-513. 
933 T.L. de Bruin, 'Over den bouw van het spectrum van geïoniseerd argon (Au)*, 
VerslagenVerslagen K.A.W. 37 (1928) 553-561. 
944 Een overzicht is te vinden in: G.A. 1020, inv. nr. 403. 
955 T.L. de Bruin, 'The spectrum of trebly ionized argon, AIV' , Physica 3 (1936) 
809-814. . 

247 7 



eenn vector L. De elektronspin wordt gerepresenteerd door een vector s, van alle 
elektronenn tezamen een vector S.LcnS combineren op hun beurt tot een magnetisch 
momentt 7. Vanwege kwantumbepalingen kunnen de vectoren alleen de waarde van 
eenn heel getal hebben of de helft daarvan. Iedere overgang van een elektron binnen 
eenn atoom - en derhalve iedere spectraallijn - kan worden beschreven als de 
overgangg van de ene combinatie van deze kwantumgetallen, naar een andere. 
Daarbijj  bestaan spelregels die voorschrijven welke overgangen er wel en welke niet 
mogelijkk zijn (een overgang van een toestand met 7=0, naar een andere toestand met 
ookk 7=0 is - om maar een voorbeeld te noemen - 'verbodend-

Mett dit 'vectoratoommodeF kon het (anomale) zeemaneffect volledig 
wordenn beschreven en verklaard. Wanneer een extern magneetveld wordt aangelegd 
valtt een spectraallijn uiteen in 27+1 zeemancomponenten. Die componenten krijgen 
allee een nieuw kwantumgetal M met de waarden -7, -7+7,..., +7. Het zeemaneffect 
konn nu geheel worden beschreven door de formule, die voor ieder van de 
componentenn het frequentieverschil geeft (ten opzichte van het gesplitste 
energieniveau): : 

e\H e\H 
AfiJJ = Mgo met o = 

2mc 2mc 
(6.4) ) 

(o(o waarin | H | de sterkte van het magneetveld is, en m de massa van het elektron) 
geeftt de splitsing zoals Lorentz beschreef (4.12). g is de zogenaamde g-waarde van 
Lande.. Wanneer g=l, dan is er sprake van het normale zeemaneffect. Bij andere, 
'anomale'' g-waarden is sprake van het anomale zeemaneffect. De waarde van g 
volgtt uit: 

J(JJ(J + l) + S(S+l)-UL + l) 
RR — H (65) 

Nuu het zeemaneffect halverwege de jaren twintig geheel was verklaard, werd het één 
vann de krachtigste hulpmiddelen voor analytisch spectraalonderzoek. In Physica was 
Bakkerr één van degenen die dit begreep. Centraal in zijn onderzoek stond de g-
waardee van Lande. Via betrekking (6.4) is deze af te leiden uit de waargenomen 
frequentiess van de zeemancomponenten. En via (6.5) valt vanuit de op deze wijze 
experimenteell  verkregen g-waarde iets te zeggen over de kwantumgetallen 7,5, en 
L.L. Waar het Bakker om was te doen, was om vervolgens inzicht te krijgen in hoe de 
magnetischee momenten s en / van de elektronen zich met elkaar combineerden tot S 
enn L, en hoe 7 uit S en L naar voren kwam (de zogenaamde 'koppeling der 
quantenvectoren').. Het ging hier anders gezegd om de interacties van elektronspin 
enn magnetisch baanmoment van de elektronen. In Physica werden zo het 
zeemaneffectt van neon en argon (waarvan het spectrum al uitgebreid was 
uitgemetenn door De Bruin) voor verschillende spectraallijnen bekeken. Het was in 
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dee fysica van die tijd een noodzakelijke arbeid om zo de theorieën over de koppeling 
vann magnetische momenten van elektronen experimenteel de maat te nemen. 

Eenn tweede analytische toepassing van het zeemaneffect was het onderzoek 
naarr de oorsprong van de zogenaamde 'verboden lijnen', zwakke spectraallijnen die 
dee 'spelregels' voor de overgangen overtreden. Deze kunnen het gevolg zijn van 
quadrupoolstralingg (de 'spelregels' zijn gebaseerd op de aanname dat de straling 
wordtt uitgezonden door een dipool), of van de elektromagnetische invloed van de 
atoomkern,, maar ook door externe elektrische velden, die bijvoorbeeld worden 
veroorzaaktt door naburige, geïoniseerde atomen. Wanneer verboden lijnen 
magnetischh worden gesplitst kan uit de polarisatie en de intensiteit van de 
componentenn worden afgeleid welke van de genoemde oorzaken aan de verboden 
lij nn ten grondslag liggen. De Poolse fysicus A. Rubinowicz had uiteengezet hoe de 
intensiteitt en het polarisatiepatroon van de zeemancomponenten in het geval van 
quadrupoolstralingg was. In Physica zorgde de jonge Italiaanse gast Segrè, samen met 
Bakker,, voor een mooi experimenteel bewijs voor deze theorie. Ze lieten zien dat 
doorr quadrupoolstraling veroorzaakte verboden lijnen bij de alkaliën natrium en 
kaliumm voldeden aan Rubinowicz' uiteenzetting. Daarna lieten ze zien dat het 
zeemaneffectt van een verboden overgang die werd veroorzaakt door een extern 
elektrischh veld (in casu de spectraallijn van kwik met fc= 368 nm) ook in 
overstemmingg was met wat de theorie erover voorspelde.98 

Eenn derde analytische toepassing van het zeemaneffect lag in het 
achterhalenn van het magnetisch kernmoment. Een spectraallijn bleek zelf, bij nader 
inzien,, een samengesteld karakter te hebben. Dit samengestelde karakter is 
tweeledigg en bestaat uit de fijnstructuur en de hyperfijnstructuur. De eerste wordt 
veroorzaaktt door relativistische effecten. In de hyperfijnstructuur verraadt zich de 
invloedd van de atoomkern op het elektron. De atoomkern heeft zelf een magnetisch 
moment,, dat een kleine invloed heeft op de energie van de spectraallijnen. Mede 
dankzijj  het zeemaneffect kon de hyperfijnstructuur worden gebruikt om het 
magnetischh kernmoment van een atoom te achterhalen. Het blijkt namelijk dat uit de 
hyperfijnstructuurr van de zeemancomponenten van een spectraallijn heel eenvoudig 
hett magnetisch kernmoment (/) volgt: het aantal hyperfijnstructuurtermen waaruit 
eenn component bestaat is 2/+1 (mits het veld sterk genoeg is). Zeeman was zelf 
actieff  bij dit onderzoek. Samen met Gisolf onderwierp hij de hyperfijnstructuur van 
reniumm en tantaal aan een onderzoek. Ze konden afleiden dat het magnetisch 
kernmomentt van renium 5/2 bedroeg, en van tantaal 7/2." 

Zeemann bleef een voorliefde houden voor het bouwen van opstellingen. 
Samenn met zijn promovendus J. de Gier bouwde hij een massaspectrograaf voor 

Bijvoorbeeld:: C.J. Bakker, P. Zeeman, 'The magnetic separation of ionised 
kryptonn (Kr II), Proceedings K.A.W. 32 (1929) 565-577. 
977 E. Segrè, C.J. Bakker, 'Der Zeemaneffect von Quadnipollinien bei den Alkaliën', 
ZeitschrififÜrPhysïkZeitschrififÜrPhysïk 72 (1931) 724-733. 
988 E. Segrè, C J. Bakker, 'Zeeman effect of a forbidden line', Nature 128 (1931) 
1076. . 
999 P. Zeeman, E. Back, S. Goudsmit, 'Zur Hyperfeinstruktur des Wismuts', 
ZeitschriftfiirphysikZeitschriftfiirphysik 66 (1930) 1-12; P. Zeeman, J.H. Gisolf, T.L. de Bruin, 
'Magneticc resolution and nuclear moment of rhenium', Proceedings KA. W. 35 
(1932)) 2-9; J.H. Gisolf, P. Zeeman, 'Nuclear moment of tantalum', Nature 132 
(1933)566. . 
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isotopenonderzoek.. De methode die Zeeman en De Gier gebruikten was een 
moderniseringg van een verouderd geachte methode van J.J. Thomson. Dankzij de 
voorr Zeeman kenmerkende nauwgezetheid konden met de opstelling enkele 
zeldzamee isotopen worden geïdentificeerd (argon-38, nikkel-64 en nikkel-61).1 

Daarnaastt dienen nog twee andere onderzoeken te worden vermeld die niet 
directt samenhingen met het spectrale onderzoek. Het eerste was het onderzoek naar 
dee brownbeweging in een draad, waarbij Zeeman en zijn promovendus A. Houdijk 
onderzochtenn of de ongeordende warmtebewegingen van het uiteinde van een dunne 
draadd voldeden aan de zogenaamde exponentiaalwet van Boltzmann, die de 
waarschijnlijkheidd aangeeft van de mogelijke toestanden die een systeem kent. 
Hett tweede was onderzoek naar 'kanaalstraten'. In een gasontladingsbuis werden 
doorr een ontlading snel bewegende, licht uitzendende ionen gecreëerd. Door 
waarnemingg van deze ionen loodrecht op de bewegingsrichting konden Zeeman en 
zijnn medewerkers het zogenaamde 'dopplereffect van de tweede orde' waarnemen, 
eenn effect dat vergelijkbaar is met de correctie die Lorentz had aangebracht bij de 
theoriee van Fresnel over de voortplantingssnelheid van licht in een bewegend 
mediumm (zie paragraaf 4.2). Het dopplereffect van de tweede orde werd voorspeld 
doorr de speciale relativiteitstheorie, en kon in deze waarnemingsrichting worden 
waargenomenn - zo redeneerde Zeeman - omdat het veel grotere niet-relativistische, 
eerstee orde-effect dan nul was (dat anders het tweede orde-effect overheerst). De 
proeven,, uitgevoerd door Lub en Venema in de eerste helft van de jaren dertig, 
leverdenn geen resultaat op. Amerikaanse onderzoekers hadden in 1941 echter wel 
success met een methode die veel leek op de hier gebruikte.102 

Physicaa leverde de eerste tien jaar van haar bestaan hoogwaardig werk af: 
Dee Bruins nauwkeurig vastleggen van spectra was werk waar in die tijd behoefte 
aann was, talentvolle jongeren als Bakker en Gisolf deden onderzoek aan het front 
vann de nieuwe ontwikkelingen in de atoomtheorie en bezoekers als Back, Goudsmit 
enn Segrè kwamen op de unieke capaciteiten van het laboratorium af om er hun 
ingenieuzee ideeën op los te laten. Naarmate echter Zeeman zijn greep op het 
laboratoriumm moest loslaten (door gezondheidsproblemen en door de perikelen 
rondomm zijn emeritaat), raakte het onderzoek - dat onder leiding van de fantasieloze 
Dee Bruin kwam te staan - in een impasse. De onder De Bruin bewerkte dissertaties 
overr het zeemaneffect van exotische elementen (H. Dijkstra, H.J. van der Vliet, J.N. 
Lier,, tabel 4.1) waren invuloefeningen. De Bruin kwam zelf met weer nieuwe 
termenn van het spectrum van argon en met het absorptiespectrum van thorium. De 
grootstee talenten hadden het laboratorium verlaten, briljante bezoekers bleven weg. 
Hett werd tijd voor een frisse wind. 

1000 De Groot, Bakker, 'Zeeman', 120; Klinkenberg, 'Honderd jaar', 128-129. 
1011 A. Houdijk, P. Zeeman, 'De Brownsche beweging van een draad', Verslagen 
K.A.W.K.A.W. 33 (1924) 930-932. 
1022 De Groot, Bakker, 'Zeeman', 119. 
1033 T.L. de Bruin, 'New terms in the spark spectra of argon', Proceedings K.A.W. 40 
(1937)) 340-348; T.L. de Bruin, J.J. Lier, 'The absorption spectrum of thorium', 
ProceedingsProceedings K.A.W. 41 (1938) 956-964. 
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6.. Onnes in Amsterdam 
Lorentzz inspireerde jonge Nederlandse fysici met zijn briljante uiteenzettingen, en 
zijnn geniale onderzoeksresultaten waren een bron van inspiratie voor velen. Van der 
Waalss sr. stichtte een heuse 'Nederlandse' onderzoeksschool. Voor de andere 
pionierr van de Nederlandse natuurkunde, Kamerlingh Onnes, gold dit alles een stuk 
minder.. Toch is zijn invloed op het Nederlandse natuurkundige onderzoek veel 
bestendigerr geweest dan van zijn twee befaamde generatiegenoten. Lorentz' invloed 
ebdee weg na zijn overlijden, Van der Waals' thermodynamische school doofde na de 
'hype'' in het eerste decennium van de twintigste eeuw langzaam uit. Onnes' 
adagiumm 'door meten tot weten' bleef echter door de Nederlandse laboratoria 
echoën,, of zelfs - zoals Casimir het formuleerde - als een 'banvloek' erboven 
hangen.1044 Dit was misschien nog wel het sterkst het geval in Amsterdam. 

Hett 'door meten tot weten' was een ethiek die de leerlingen van het Leidse 
laboratoriumm kregen ingeprent en waarnaar zij vervolgens hun laboratoria inrichtten 
enn leerlingen kneedden. De kenmerken waren een heiligverklaring van de 
meetnauwkeurigheid,, het zoeken naar kwantitatieve verbanden en het opzetten van 
bredee onderzoeksprogramma's. De schaduwzijde van deze houding was dat het 
experimenterenn voornamelijk was gericht op bekende verschijnselen. Hoe belangrijk 
dee toetsing van kwantitatieve verbanden ook is, het gevaar bestond dat deze houding 
uitmonddee in steriliteit, in een zinloze jacht op nog meer decimalen.105 

Dee Amsterdamse hoogleraren in deze periode waren allen in de leer 
geweestt bij Kamerlingh Onnes (behalve Kohnstamm en Van der Waals jr.) en het 
onderzoekk in hun laboratoria droeg duidelijk het karakter van het 'door meten tot 
weten'.. Fysici als Clay, Michels en Zeeman probeerden wetenschappelijke theorieën 
tee toetsen of te onderwerpen aan apparaten met een nog groter bereik en een nog 
groteree nauwkeurigheid. Het was verder maar te hopen dat het toeval een handje 
hielpp en dat de nieuwe gebieden die werden ontsloten onbekende verschijnselen aan 
hett licht zouden brengen, zoals de Leidse onderzoekers ooit op supergeleiding waren 
gestoten.. Maarr een equivalent hiervan voor hoge drukken was er niet en de spectra 
gavenn geen nieuwe geheimen prijs. Clay - die wel op een belangrijk verschijnsel 
stuittee - wist zijn vondst niet op waarde te schatten. Het onderzoek dat hij daarna in 
gangg zette doofde uit als een kosmische shower. 

Hett klimaat in de Amsterdamse laboratoria stimuleerde niet het doen van 
avontuurlijkk experimenten. Er is veelzeggend genoeg in deze periode geen 
voorbeeldd bekend van een fantasierijk experimentator die is voortgebracht door 
Physica,, het Van der Waalslaboratorium of het Natuurkundig Laboratorium. Iemand 
alss De Bruin kon wel komen bovendrijven. Zijn onderzoek symboliseert hoe de 
Amsterdamsee natuurkunde aan steriliteit ten prooi viel. 

104 4 

105 5 
Casimir,, Haphazard reality, 161 
Ibidem. . 
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ConclusieConclusie deel III  Afnemende meeropbrengsten in Amsterdam 

Dee Amsterdamse fysica was in deze periode niet representatief voor de Nederlandse 
natuurkunde.. Nadat een handvol briljante eenlingen tot de Eerste Wereldoorlog de 
naamm van de Nederlandse natuurkunde hadden gevestigd, was er in het interbellum 
sprakee van een brede top die het hoge peil van de natuurkunde in stand hield. Met 
mensenn als Coster, Uhlenbeck, Debije, Zernike, Keesom, De Haas en Kramers 
beschiktee Nederland over een aantal uitmuntende fysici. Van een 'verval*  was geen 
sprake.106 6 

Hett blijkt ook nergens uit dat de waardering voor de wetenschap tanende 
zouu zijn. m In tegendeel. In wetenschappelijke kringen werd iemands reputatie 
voornamelijkk bepaald door zijn onderzoeksresultaten (al besefte men bij een 
benoemingg dat een hoogleraar ook over een minimum aan onderwijs- en 
organisatorischee capaciteiten moest beschikken). En dat deze prestaties 'zuiver' 
wetenschappelijkk moesten zijn, liet het relaas van Michels zien die alle moeite moest 
doenn om als 'technisch fysicus' serieus te worden genomen. Van de bestuurders 
kreegg de natuurkunde meer geld dan ooit (grafieken 5.1 en 5.2) en het publiek was al 
helemaall  gezwicht voor de romantiek van de wetenschapper in zijn laboratorium. Al 
begreepp men gewoonlijk weinig tot niets van zijn werk, de natuuronderzoeker had 
eenn ongekende reputatie in deze periode. De in zijn laboratorium opgesloten Zeeman 
wass nota bene de meest publieke figuur van allen. De opening van Physica, 
Zeemanss emeritaat en de perikelen rond zijn opvolging, alles werd breed uitgemeten 
inn de kranten. Maar ook de opvolgingskwesties van Sissingh en Kohnstamm, de 
ambitiess van het Van der Waalsfonds en de expedities van Clay hadden over 
aandachtt niet te klagen. 

Aann het onderwijs viel voor de wetenschappers nauwelijks nog eer te 
behalen.. Het onderwijs werd het stiefkindje van de Amsterdamse natuurkunde. Dat 
weerhieldd studenten echter niet ervan om natuurkunde te gaan studeren. In een tijd 
datt de universiteit nog lang niet de massale instelling was van na de oorlog, trok de 
natuurkundee een hoeveelheid studenten waarde afdelingen natuurkunde nu jaloers 
opp zouden zijn. 

Terwijll  meer dan ooit de energie werd aangewend voor het 
wetenschappelijkk onderzoek, en de omstandigheden daarvoor nog nooit zo gunstig 
warenn geweest, werden er tegelijkertijd nauwelijks baanbrekende resultaten geboekt. 
Err werd veel gepubliceerd. De Amsterdamse laboratoria werden 
onderzoeksfabriekenn waar aandoenlijk hard werd gewerkt, maar ook zonder veel 
originaliteit.. Samenwerking met andere laboratoria of vakgebieden had misschien 
tott een vruchtbare kruisbestuiving kunnen leiden. Dit lag echter niet in de aard van 
dee Amsterdamse hoogleraren, die hierdoor niet buiten het enge kringetje van hun 
eigenn onderzoek wisten te treden. 

Dezee periode zag een consolidatie van structuren en instituties die in het 
voorgaandee tot stand waren gekomen. De toenemende onenigheid en intriges in de 
faculteitt leverden stof voor een meer op incidenten gerichte geschiedschrijving. 
Maarr evenzo is dit de afspiegeling van het ontkiemen van een nieuw tijdperk in de 

Vgl.. J. Bank, M. van Buuren, 1900. Hoogtij van Burgerlijke cultuur (Den Haag 
2000)) 287-290, 
1077 Vgl. Ibidem; Van Berkel, Citaten, 182-187. 
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natuurkunde.. De fysici begonnen een eigen gemeenschap te vormen. Het 
symbolischee begin hiervan was de oprichting in 1921 van de Nederlandsche 
Natuurkundigee Vereeniging. Bij zaken als opvolgingen en bevorderingen werd het 
oordeell  van vakgenoten steeds meer bepalend, samenwerking werd steeds 
noodzakelijkerr bij het onderzoek. Van onderop ontwikkelde zich een sociaal leven, 
waarr de natuurkundestudent zijn thuis vond. Deze beginnende gemeenschapzin 
betekendee het einde van de relatieve eenzaamheid waarin de fysicus eind 
negentiendee eeuw zijn toevlucht had gezocht. 
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