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Eindconclusie:: Een gesloten verbindingsgang 

Dee Amsterdamse fysici uit deze studie neigen niet naar het cliché van Nederlanders 
alss overleggende dijkbouwers, van het samen de schouders eronder zetten.De 
Amsterdamsee fysici voldoen meer aan dat andere stereotype van de Nederlander, 
namelijkk dat van de eenzame zwoeger tegen de elementen, ergens tussen Bartlehiem 
enn Dokkum. De Amsterdamse fysici waren individualisten, en dat individualisme is 
zowell  de kracht als de zwakte van de Amsterdamse natuurkunde geweest. 

Hett verhaal begint in het laatste deel van de negentiende eeuw. In een golf 
vann creativiteit die het land overspoelde, kwamen plots natuurwetenschappers van 
formaatt bovendrijven. Los van de verstikkende sociale conventies van de 
standensamenlevingg en aanvankelijk relatief geïsoleerd werkend kozen deze 
individualistenn voor de conventies van de moderne wetenschapsbeoefening, voor het 
onderzpeksethos.onderzpeksethos. Het proefschrift van de robuuste solist Van der Waals in 1873 
vormdee als het ware het startschot voor de bloei in de Nederlandse 
natuurwetenschappen.. Zijn aanstelling in 1877 betekende het begin voor de 
Amsterdamsee natuurkunde aan de nieuwbakken universiteit. Veel aanzien had de 
natuurkundee niet bij de bestuurders, die haar vooral als een hulpvak beschouwden 
bijj  het onderwijs aan de medische studenten. Met behulp van zijn krachtige 
persoonlijkheid,, zijn immense werkkracht en zijn reputatie in de wetenschappelijke 
wereldd (en later bij de universiteitsbestuurders), wist Van der Waals de 
Amsterdamsee fysica echter stevig op de kaart te zetten. Vanuit zo goed als niets 
groeidee ze uit tot een instituut met het Natuurkundig Laboratorium als passend 
onderkomen.. Waar Van der Waals tot 1891 de enige hoogleraar bleef, waren er vier 
hooglerarenn natuurkunde toen hij in 1908 met emeritaat ging. Sissingh was van hen 
degenee die het onderwijs grotendeels op de schouders nam, Zeeman de 
experimentatorr die zich vooral mocht bezighouden mét zijn onderzoek en het 
directoraatt van het laboratorium, Van der Waals jr. nam de theoretische fysica voor 
zijnn rekening en Kohnstamm bekleedde een speciaal extraordinariaat 
thermodynamicaa dat ten doel had Van der Waals' gedachtegoed in leven te houden. 

Nett als Van der Waals deed ook Zeeman het liefst alles alleen, ook toen de 
onderzoeksruimtee die hij bij zijn aanstelling kreeg toegewezen vanaf 1923 een heel 
laboratoriumm onder de naam Physica was geworden. Deze teruggetrokken 
geestesgesteldheidd was echter de juiste mentaliteit voor de experimentator die 
geconcentreerdd en uiterste nauwkeurigheid betrachtend zich hele dagen met zijn 
experimentenn kon inlaten. Dankzij zijn wetenschappelijke prestige groeide Zeeman 
uitt tot de door zijn stadgenoten meest gewaardeerde fysicus. Zeeman kon een potje 
brekenn en profiteerde daarvan door een prachtige experimentele entourage op te 
bouwen.. Niet in de laatste plaats dankzij de komst van Physica werd de 
Amsterdamsee natuurkunde als onderzoeksinstelling op de kaart gezet. De synthese 
tussenn onderwijs en onderzoek kreeg eindelijk vorm. 

Dee vier hoogleraren gingen ieder hun eigen weg. De verbindingsgang 
tussenn het nieuwgebouwde Physica en het Natuurkundig Laboratorium waarover 
Sissinghh na Zeemans verhuizing het directoraat kreeg, werd bijna onmiddellijk 
gebarricadeerd,, en bleef dat tot in de jaren vijftig. Het wetenschappelijk onderzoek 
wass ook volkomen aan de individuele hoogleraar gekoppeld, zodat er wel kan 
wordenn gesproken van de natuurkunde van Van der Waals, Zeeman of - later - Clay 
enn Michels, maar in feite niet van een 'Amsterdamse fysica'. Het sterkste staaltje 
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vann deze mentaliteit gaf Gorter ten beste toen hij Zeeman opvolgde en diens 
zorgvuldigg bijeengespaarde en internationaal vermaarde optische laboratorium 
doodleukk herinrichtte voor zijn eigen onderzoek naar vaste stoffen. Een uitzondering 
wass de leerstoel van Kohnstamm, die immers in het leven was geroepen om het 
onderzoekk van Van der Waals te toetsen. Toen deze leeropdracht door Michels 
werkelijkk een hoge vlucht nam, was het verband met Van der Waals' 
oorspronkelijkee werk echter al weer behoorlijk ver te zoeken. 

Naastt Zeeman timmerde vooral Sissingh aan de weg. Hij gaf het fysische 
onderwijss voor het toenemende aantal studenten vorm. Van der Waals jr. en 
Kohnstammm verloren gaandeweg hun interesse voor het fysisch onderzoek. Zij 
kwamenn noch tot baanbrekende resultaten, noch toonden zij zich inspirerende 
docentenn of dynamische organisatoren. Kohnstamm trok daar in ieder geval de 
conclusiee uit en legde in 1928 zijn professoraat neer. Van der Waals jr. deed dat niet, 
watt de doodsteek betekende voor de theoretische fysica in Amsterdam tot na de 
Tweedee Wereldoorlog. Van der Waals jr. bewijst dat zelfs tot ver in de twintigste 
eeuww gold dat wat de professoren naast hun onderwijs aan wetenschappelijk 
onderzoekk deden 'mooi meegenomen' was, zonder dat er enige verplichting toe 
bestond. . 

Overigenss veranderde de kijk van de buitenwereld op de natuurkunde in de 
eerstee twee decennia van de twintigste eeuw radicaal. Van een tamelijk onbeduidend 
hulpvakk werd ze voor de bestuurders en voor het Amsterdamse publiek een bron van 
prestige.. Dankzij het toegenomen aanzien van de fysici kwam er veel meer oog voor 
hunn behoeften, waarmee de grote expansie na 1900 kan worden verklaard. De vraag 
diee open blijf t is, of het gemeentelijke karakter van de universiteit een eigen stempel 
opp de natuurkunde heeft gedrukt. De rol van de gemeenteraad was in directe zin 
beperkt,, maar de burgemeester, die veruit de belangrijkste universiteitsbestuurder 
was,, zal bij het nemen van beslissingen terdege rekening hebben gehouden met de 
gemeenteraadd en de Amsterdamse publieke opinie. Misschien dat het soms wat 
opportunistischee beleid ten aanzien van de natuurkunde bij de Rijksuniversiteiten 
afwezigg was. Of dit de Amsterdamse natuurkunde per saldo ten goede of ten kwade 
iss gekomen is niet te zeggen. 

Dankzijj  de activiteiten van Zeeman en Sissingh, het toenemend aantal 
(eigen)) studenten en een veranderende publieke waardering, groeide de fysica in 
Amsterdamm uit tot een volwaardige universitaire discipline. In de laatste periode van 
dezee studie (1923-1940) veranderde daar weinig meer aan. Het vuurtje werd in deze 
periodee vooral brandend gehouden door Michels, technisch fysicus tegen wil en 
dank.. Deze geweldenaar liet zich door niets en niemand tegenhouden om zijn 
imperiumm op te bouwen. Als assistent tartte hij jarenlang het gezag van Sissingh, 
'zijn'' directeur in het Natuurkundig Laboratorium. En nadat hij lector was geworden 
inn 1929 en de verpieterde leeropdracht van Kohnstamm nieuw leven in blies, ruziede 
hijj  met Sissinghs opvolger (sinds 1929) Clay, veelal over het onderwijs. Michels 
wistt hoe hij een netwerk moest opbouwen. Hij knoopte banden aan met de industrie, 
waarmeee hij aanzienlijke fondsen wist te verwerven. Dankzij zijn dadendrang kreeg 
dee Amsterdamse fysica de beschikking over een derde laboratorium. Dit 
laboratoriumm voor metingen bij hoge druk, dat op enige afstand van de andere twee 
werdd gebouwd, kreeg de naam Van der Waalslaboratorium. Zo werd het 
Amsterdamsee individualisme ook fysiek, in de vorm van drie afzonderlijke 
laboratoria,, tot uitdrukking gebracht. De natuurkunde aan de andere Nederlandse 
universiteitenn was ondergebracht in één groot laboratorium. 
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Clayy was er ook niet de man naar om tweede viool te spelen. Hij heeft 
echterr zijn energie vooral moeten aanwenden om de omstandigheden waarin hij zijn 
werkk moest verrichten te verbeteren. Het Natuurkundig Laboratorium was totaal 
verouderd,, overbevolkt en ontoereikend, maar zijn plannen voor nieuwbouw en zijn 
inspanningenn om het directoraat over Physica in handen te krijgen na het emeritaat 
vann Zeeman, vonden geen doorgang. Het klimaat in de jaren dertig was er één van 
achterklapp en naijver, zowel in de Amsterdamse natuurwetenschappelijke faculteit 
alss binnen de Nederlandse fysische gemeenschap, waartoe het handjevol 
natuurkundigenn rond 1880 geleidelijk was uitgegroeid. Het was moeilijk om in deze 
omstandighedenn iets voor elkaar te krijgen, met als dieptepunt de pijnlijke perikelen 
rondd de opvolging van Zeeman, die van 1935 tot 1940 duurde. 

Dee Amsterdamse natuurkunde bezat in de einzelganger Van der Waals 
geenn Lorentz, die de spil werd van de internationale fysica (nadat hij rond 1900 uit 
zijnn schulp kwam); ze had in de wat afstandelijke Zeeman geen vooruitziende 
patriarchh als Kamerlingh Onnes, Michels was geen op samenwerking gerichte leider 
alss Ornstein en Van der Waals jr. had al helemaal niet de persoonlijke en bezielende 
aanpakk van Ehrenfest. Amsterdam had geen fysici die een synergie konden of 
wildenn doen ontvlammen in hun laboratoria, bij hun studenten of bij elkaar. Ze 
leverdenn ook maar relatief weinig belangrijke wetenschappers af. De kweekschool 
vann topfysici stond tot de Tweede Wereldoorlog in Leiden, niet in Amsterdam. 

Daarr kwam voor de studenten de anonimiteit bij die het leven in de grote 
stadd met zich meebracht en de relatief grote afstand tussen de student en de 
hoogleraar,, die kenmerkend was voor de Universiteit van Amsterdam. De mores die 
inn Leiden nog enigszins een brug sloegen naar de hoogleraren, ontbraken in 
Amsterdam.. Omdat de natuurkundestudent van relatief lage afkomst was, bleef het 
corporalee studentenleven meestal ook buiten beeld. Het leven naast de studie van 
dezee studenten bestond uit bijbanen, niet uit kroegjolen. Was de Bonkevaart bereikt 
dann was de beloning over het algemeen een baan in het onderwijs. 

Dee 'prestatiecurve' van de Amsterdamse fysici laat het opmerkelijke 
patroonn zien dat zij hun belangrijkste wetenschappelijke prestaties leverden, voordat 
zijj  als Amsterdams professor door het leven gingen. Van der Waals ontwikkelde zijn 
beroemdee toestandsvergelijking als HBS-docent, het zeemaneffect werd op het 
Leidsee laboratorium ontdekt, Clay was hoogleraar te Bandung toen hij zijn breedte-
effectt vond en zelfs bij Sissingh kan worden geconstateerd dat zijn voornaamste 
bijdragee aan de wetenschap, het 'Sissinghse faseverschil', werd geleverd voordat hij 
inn Amsterdam was aangesteld. Ook Kohnstamm, Van der Waals jr. en Michels 
kondenn door het Amsterdamse professoraat niet tot grotere wetenschappelijke daden 
wordenn geïnspireerd. Het valt op dat met uitzondering van Van der Waals sr. de 
Amsterdamsee fysici allen aan een soort beroepsdeformatie ten prooi vielen, die hen 
gevangenn hield op het eigen terrein, waar ze verzandden in 
nauwkeurigheidsmetingenn en detailonderzoek. Misschien hadden meer naar buiten 
enn op samenwerking gerichte persoonlijkheden dit kunnen voorkomen. 

Inn de prestatiecurve zit ook de paradox opgesloten die als een rode draad 
doorr het verhaal loopt. Terwijl de omstandigheden voor het wetenschappelijk 
onderzoekk almaar verbeterden, werden de resultaten minder baanbrekend. De 
verklaringg die uit het verhaal naar voren komt is dat de natuurkunde tussen 1877 en 
19400 structuren creëerden waarin individualisten minder goed functioneren. 

Dee titel van dit proefschrift heeft niet de intentie om een verband te 
suggererenn tussen het individualisme van de Amsterdamse fysici en hun atomisme. 
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Bijj  Van der Waals lag het atomisme ten grondslag aan zijn thermodynamische 
synthese,, bij Lorentz was het kenmerkende dat hij het atomisme implanteerde in 
Maxwellss elektromagnetisme. Michels, Van der Waals jr. en Kohnstamm stonden in 
dee traditie van Van der Waals, Zeeman en Sissingh kwamen uit de school van 
Lorentz.. Maar ook Clay, het wetenschappelijke buitenbeentje in dit verhaal, koos in 
hett dispuut over de aard van kosmische straling (uiteindelijk) voor het kamp dat de 
hypothesee van de reële deeltjes aanhing, tegenover hen die een stralingskarakter 
voorstonden.. Atomisme was de gemene deler in het wetenschappelijke werk van de 
Amsterdamsee fysici, individualisme bepaalde het succes ervan. 

258 8 


